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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Cel Unii Europejskiej, jakim jest trzydziestoprocentowa redukcja emisji gazów 
cieplarnianych do 2020 r., może zostać w pełni zaakceptowany, gdyż inne rozwinięte części 
świata oraz bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się same zobowiązały się 
do proporcjonalnie porównywalnego obniżenia emisji. Można również poprzeć zobowiązanie 
do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020 r. niezależnie od 
wszelkich porozumień międzynarodowych.

Unia Europejska rozwinęła system handlu przydziałami emisji (EU ETS) jako główny 
element swojej strategii na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i 
ekonomiczny. Instrument oparty na rynku jest nieocenionym narzędziem, a utworzenie 
w Europie największego rynku emisji CO2 na świecie, a także określenie kosztu CO2 są 
znakiem jej ogromnego potencjału. Jednak opierając się na doświadczeniach z przeszłości, 
uznać trzeba, że wciąż można usprawnić dyrektywę w sprawie ETS, tak aby przyjąć obecny 
projekt zmian i rozszerzenie systemu ETS.

Podkreślić należy jakość wniosku Komisji: przejście na unijny pułap pomocy poprawi 
spójność i przewidywalność unijnego systemu ETS, odpowiadając na poważne problemy 
związane z konkurencją w obecnym systemie. Licytacja jest racjonalnym i przejrzystym 
sposobem na nałożenie odpowiedzialności. Wniosek Komisji dotyczący objaśnienia kryteriów 
wykorzystania środków na projekty CDM i JI muszą także zostać przyjęte. 

Jeżeli chodzi o możliwy margines ulepszenia niniejszego wniosku:

uważa się, że unijny system ETS powinien zostać wprowadzony w sposób umożliwiający 
połączenie go z globalnym systemem handlu uprawnieniami, jeżeli wypracowane zostanie 
porozumienie międzynarodowe. Jednakże równie ważne jest, aby system mógł działać 
w przypadku braku porozumienia międzynarodowego.

Przy braku wiążących porozumień międzynarodowych, które obejmowałyby sektorowe 
zobowiązania ilościowe, ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji (tzn. przenoszenia 
działalności wiążącej się z emisjami z UE do krajów trzecich) – prowadząc do wzrostu 
globalnej wielkości emisji i zagrażając działalności gospodarczej w UE – jest głównym 
problemem wymagającym odpowiedniego rozwiązania. 

Klasyfikacja przedsiębiorstw w zależności od narażenia na przenoszenie wysokoemisyjnej 
produkcji stanowi złożony i krytyczny proces. Należy zatem zająć się nim przy zachowaniu 
pełnej przejrzystości w jak najkrótszym terminie, tak aby zwiększyć przewidywalność 
w przemyśle. Należy wziąć także pod uwagę bezpośredni i pośredni wpływ oczekiwanego 
wzrostu ceny czynników produkcji. Bezpłatne przydziały powinny być łączone z jasnymi 
standardami we wszystkich okolicznościach, w których porozumienia międzynarodowe nie 
zapewniają konkurencyjnej neutralności sprzedaży w drodze licytacji. Klasyfikacji takiej 
należy dokonać w drodze konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą oraz 
zaangażowanymi sektorami i podsektorami.

Zasada regulująca sprzedaż przydziałów emisji w drodze licytacji przez państwa 
członkowskie licytantom oferującym najwyższą cenę, w tym sektorowi finansowemu, jest 
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wciąż niejasna i wymagana szczegółowych objaśnień. Pomimo oczywistych korzyści 
płynących z tej nowej możliwości rynkowej dla operatorów rynków finansowych, 
realizowany musi być ogólny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 
w zakresie jego dostępności po odpowiedniej cenie dla operatorów pierwotnych (emitujących 
CO2). Praktyczne funkcjonowanie licytacji stanowi kluczowy komponent wniosku 
dotyczącego ETS po przeglądzie, które musi zatem zostać poddane procedurze współdecyzji.

Podobnie interesujący dochód oczekiwany przez państwa członkowskie z licytacji musi być 
postrzegany nie jako nowe źródło dochodu dla pokrycia obecnego deficytu, lecz raczej jako 
nowe narzędzie strategiczne na rzecz wspierania trwałego rozwoju, łącząc wysiłki, innowacje 
technologiczne i badania naukowe oraz pomoc krajom rozwijającym się, a szczególnie 
krajom najsłabiej rozwiniętym, w procesie dostosowawczym. Tego rodzaju priorytety 
wymagają odpowiedniej przejrzystości wobec PE i obywateli oraz bardzo specyficznej 
kontroli w zakresie konkurencji i kwestii związanych z pomocą państwa.

Ponadto doświadczenia z pierwszych dwóch etapów pokazują skłonność do obciążania 
najwyższymi kosztami wielu przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw 
energetycznych, ostatecznego konsumenta. Przekazywanie wszystkich przydziałów emisji do 
licytacji w sektorze energii wymagać będzie odpowiedniej kontroli i rzeczywistych, 
wewnętrznych wysiłków podejmowanych na rzecz redukcji przez producentów energii. 
Szacowane ryzyko wzrostu cen energii dla ostatecznego konsumenta budzi poważny niepokój 
zarówno w zakresie ich wkładu w presje inflacyjne w Europie, co wiąże się z wpływem 
społecznym i gospodarczym na gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, oraz 
z ich pośrednim wpływem na ogólne koszty ponoszone przez użytkowników w różnych 
sektorach gospodarki.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20% w stosunku 

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20% w stosunku 
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do poziomu z 1990 r., a nawet o 30% pod 
warunkiem, że inne kraje rozwinięte 
zobowiążą się do porównywalnego 
obniżenia emisji, a bardziej zaawansowane 
gospodarczo kraje rozwijające się wniosą 
odpowiedni wkład na miarę swych 
zobowiązań i odnośnych możliwości. Do 
roku 2050 światowa emisja gazów 
cieplarnianych powinna zostać 
zmniejszona o co najmniej 50% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

do poziomu z 1990 r., a nawet o 30% pod 
warunkiem, że inne kraje rozwinięte 
zobowiążą się do porównywalnego 
obniżenia emisji, a bardziej zaawansowane 
gospodarczo kraje rozwijające się wniosą 
odpowiedni wkład na miarę swych 
zobowiązań i odnośnych możliwości. Do 
roku 2050 światowa emisja gazów 
cieplarnianych powinna zostać 
zmniejszona o co najmniej 50  w stosunku 
do poziomu z 1990 r. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki, w tym 
sektor międzynarodowego transportu 
morskiego i lotniczego oraz przemysł 
cementowy. Emisje pochodzące z 
międzynarodowego transportu morskiego 
powinny do 2015 r. zostać włączone do 
unijnego systemu handlu emisjami (UE 
ETS) lub przeciwnym razie powinny 
zostać uwzględnione w decyzji w sprawie 
starań podejmowanych przez państwa 
członkowskie zmierzających do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Drzewa stojące oraz drewno i jego 
pochodne stanowią bardzo ważne źródło 
sekwestracji i składowania dwutlenku 
węgla. Ponadto tarcica pozwala - dzięki 
zastąpieniu paliw kopalnych - walczyć z 
efektem cieplarnianym. Lasy są zatem 
prawdziwymi naturalnymi magazynami 
dwutlenku węgla. Taki dwutlenek węgla 
jest jednak uwalniany do atmosfery gdy 
lasy są karczowane i palone. Dlatego też 
istotne jest wprowadzenie mechanizmów 
ochrony lasów, aby ograniczać zmiany 
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klimatu.

Uzasadnienie

Zmiany sposobu użytkowania gruntów (np.: wylesianie obszarów tropikalnych) są 
odpowiedzialne za 20% emisji gazów cieplarnianych w skali światowej. Jeżeli chodzi o samo 
wylesianie, związane z nim roczne emisje gazów cieplarnianych w skali światowej osiągają 6 
mld ton równoważnika CO2.

Wyłącznie we Francji, samo składowanie stanowi 15,6 mln ton dwutlenku węgla, przy czym 
10 % to wychwycone emisje gazów cieplarnianych. Wartość substytucji szacowana jest na 14 
mln ton dwutlenku węgla. Gdyby nie lasy i drewno Francja wytwarzałaby 108 mln ton 
dwutlenku węgla więcej, czyli około 20 % więcej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Biorąc pod uwagę istotny potencjał 
sektora leśnego dla ograniczania 
ocieplenia klimatu należy wprowadzić 
zachęty mające na celu jego waloryzację i 
rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu 
innych funkcji pełnionych przez lasy. 

Uzasadnienie

W sprawozdaniu IPCC za 2007 r. stwierdza się, że: „planowanie w perspektywie 
długoterminowej zrównoważonego rozwoju lasów w celu utrzymania lub zwiększenia 
magazynów dwutlenku węgla w lasach, przy jednoczesnej produkcji tarcicy, pulpy drzewnej, 
drewna opałowego, będzie źródłem największych korzyści w zakresie łagodzenia zmian 
klimatu”. Należy również wziąć pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 
listopada 2007 r., w której Komisja Europejska została wezwana do włączenia do systemu 
ETS pewnych działań związanych z leśnictwem.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w (15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
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zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20% dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto organów 
publicznych z tytułu sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji i uwzględnia ewentualne 
zmniejszenie wpływów z podatku 
dochodowego od osób prawnych. Ponadto 
dochody ze sprzedaży uprawnień w drodze
licytacji powinny zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków administracyjnych 
związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenie 
sposobu wykorzystania tych środków nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku ustanowionego w art. 88 ust 3 
Traktatu WE, dotyczącego powiadamiania 

zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 90% dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych sektorów w 
ramach niniejszej dyrektywy w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto organów 
publicznych z tytułu sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji i uwzględnia ewentualne 
zmniejszenie wpływów z podatku 
dochodowego od osób prawnych. Ponadto 
dochody ze sprzedaży uprawnień w drodze 
licytacji powinny zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków administracyjnych 
związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenie 
sposobu wykorzystania tych środków nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku ustanowionego w art. 88 ust 3 
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o określonych środkach krajowych. 
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE. 

Traktatu WE, dotyczącego powiadamiania 
o określonych środkach krajowych. 
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Aby uniknąć 
zakłóceń konkurencji, producenci energii 
elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne 
przydziały za energię cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w przypadku, gdy tego 
rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Aby uniknąć 
zakłóceń konkurencji, producenci energii 
elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne 
przydziały za energię cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w przypadku, gdy tego 
rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami. 
Jednak sektor produkcji energii 
elektrycznej w dalszym ciągu powinien 
podejmować wewnętrzne wysiłki na rzecz 
redukcji emisji. Wszelkie obciążanie 
kosztami musi być oceniane i 
analizowane, w szczególności pod kątem 
wpływu tego zjawiska na presje inflacyjne 
w UE, na społeczne i gospodarcze 
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oddziaływanie na gospodarstwa domowe 
o niskich i średnich dochodach oraz na 
ich pośredni wpływ na ogólne koszty 
ponoszone przez użytkowników energii w 
różnych sektorach gospodarki. Władze 
ds. konkurencji powinny być wyjątkowo 
czujne w przypadku regulowania nadużyć 
siły rynkowej poprzez nadmierne i/lub 
niezrównoważone podwyżki cen energii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w ramach 
którego bezpłatne uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80 % kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. 
Liczba bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. 

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym 100% 
przydziałów powinno być przyznawane 
bezpłatnie w przypadku, gdy nie istnieje 
żadne faktyczne i weryfikowalne 
porozumienie międzynarodowe lub 
porozumienie sektorowe. W przypadku 
gdy istnieje tego rodzaju porozumienie
należy przewidzieć system przejściowy, w 
ramach którego uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80% kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. 
Liczba bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku punktu 13 preambuły. Ponieważ zapowiedzianym celem systemu 
ETS jest redukcja emisji CO2 po jak najniższych kosztach dla gospodarki (punkt 1 
preambuły), bezpłatne rozdzielanie przydziałów stanowi najbardziej skuteczną metodę 
przydzielania dla przemysłu z wyjątkiem sektora produkującego energię. Jedyną korzyścią 
płynącą z licytacji uprawnień jest objęcie systemem technologii niepowodujących emisji CO2, 
które nie są zawarte w ETS, takich jak wytwarzanie energii jądrowej i wodorowej oraz 
energii wiatru. Licytacja uprawnień może zatem przynieść skutek w przypadku przemysłu 
energetycznego, lecz jest mniej skuteczna dla innych sektorów przemysłowych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów i standardów sektorowych, tak 
aby maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te i 
standardy powinny uwzględniać 
technologie charakteryzujące się 
najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, substytuty, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii, kogenerację
oraz wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty, z 
wyjątkiem energii elektrycznej 
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powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

pochodzącej z gazów odlotowych z 
przemysłowych procesów produkcyjnych 
do użytku własnego. Uprawnienia, które w 
roku 2020 pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Uzasadnienie

Do momentu podpisania wymiernego i weryfikowalnego porozumienia międzynarodowgo 
Komisja musi zezwolić na bezpłatne przydzielanie uprawnień sektorom, w których występuje 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji, nie tylko za sprawą zharmonizowanych 
ogólnowspólnotowych przepisów, ale, co ważniejsze, poprzez standardy sektorowe 
opracowane w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.

Kogeneracja jest procesem produkcji o dużej wydajności energetycznej i nie powinna zostać 
wyłączona z listy. 

Gazy odlotowe pochodzące z procesów produkcyjnych muszą być wykorzystywane 
niezwłocznie po ich powstaniu. Aby zapewnić skuteczne odzyskiwanie tych gazów, należy 
zagwarantować jak największą elastyczność przy ich wykorzystywaniu. Wykorzystywanie 
gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych do produkcji energii elektrycznej 
przyczynia się do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia elektryczna w tych 
szczególnych okolicznościach powinna zostać wyłączona z licytacji uprawnień.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia i/lub międzynarodowych 
porozumień sektorowych, które pozwolą 
ograniczyć wzrost temperatury na świecie 
do 2°C, a postęp, jaki w tym kierunku 
osiągnięto na konferencji na Bali, stanowi 
dla niej zachętę. Jeżeli inne kraje 
rozwinięte oraz inne kraje emitujące 
znaczne ilości gazów cieplarnianych nie 
przystąpią do tego międzynarodowego 
porozumienia, może to prowadzić do 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych 
w krajach trzecich, w których przemysł nie 
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chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji. 

podlegałby porównywalnym 
ograniczeniom jeśli chodzi o emisję 
dwutlenku węgla (ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, tzw. „wyciek emisji”), 
co byłoby jednocześnie niekorzystne 
ekonomicznie dla niektórych 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
gospodarki we Wspólnocie, które 
podlegają międzynarodowej konkurencji. 
Mogłoby to osłabić korzyści oraz 
integralny wpływ na środowisko płynące z 
działań Wspólnoty. Celem ograniczenia 
ryzyka związanego z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich Wspólnota dokona bezpłatnego 
rozdziału do 100 % przydziałów dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria. Określenie tych 
sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji. W 
przypadku określonych sektorów lub 
podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
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2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r.
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 stycznia 2010 r.
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. W propozycji 
przedstawionej Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie kryteria 
identyfikacji i identyfikacja takich 
sektorów i podsektorów ustalane są po 
odbyciu konsultacji z partnerami 
społecznymi i z zainteresowanymi 
stronami. We wniosku tym uwzględnić 
należy możliwy brak osiągnięcia 
porozumienia międzynarodowego 
wprowadzającego obowiązek zmniejszania 
emisji dwutlenku węgla i rozważyć 
możliwe alternatywy dla porozumienia 
międzynarodowego. Komisja powinna 
oprzeć swoją analizę na ocenie struktury 
kosztów instalacji wewnątrz UE i poza nią 
oraz na ocenie braku możliwości wliczenia 
kosztów wymaganych uprawnień do emisji 
w ceny produktów bez jednoczesnej utraty 
udziału rynkowego na korzyść instalacji 
poza Wspólnotą, które nie podlegają 
porównywalnym środkom na rzecz 
ograniczenia emisji. Komisja monitoruje 
ewentualną konkurencyjność i skutki dla 
zatrudnienia dla producentów w UE, 
którzy podlegają obowiązkowi 
ograniczania emisji dwutlenku węgla w 
prowadzonym przez nich procesie 
produkcyjnym. Wszelkie podjęte działania 
musiałyby być zgodne z zasadami 
UNFCCC, a w szczególności z zasadą 
wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
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zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Uzasadnienie

Kryteria identyfikacji i klasyfikacji sektorów, których dotyczy ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji, powinny zostać określone dużo wcześniej, niż proponuje Komisja, 
aby zainteresowane przedsiębiorstwa mogły przewidzieć właściwe środki; pod uwagę muszą 
zostać wzięte bezpośrednie i pośrednie skutki dla producentów w UE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Celem zapewnienia równych 
warunków konkurencji we Wspólnocie 
należy ujednolicić zasady wykorzystania 
przez operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego „kredytów” z tytułu 
ograniczenia emisji poza granicami 
Wspólnoty. Protokół z Kioto do konwencji 
UNFCCC określa wymierne cele w 
zakresie ograniczenia emisji przez kraje 
rozwinięte w latach 2008-2012 oraz 
ustanawia jednostki redukcji emisji (ERU) 
i poświadczone redukcje emisji (CER) dla, 
odpowiednio, mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM) i projektów wspólnego 
wdrażania, oraz sposób ich 
wykorzystywania przez kraje rozwinięte na 
potrzeby częściowego osiągnięcia tych 
celów. Ramy protokołu z Kioto po 2012 r. 
nie pozwolą na tworzenie jednostek ERU 
bez ustanowienia nowych wymiernych 
celów w zakresie ograniczenia emisji przez 
kraje, w których realizowane są projekty 
CDM, jednak kredyty CDM będą mogły 
ewentualnie być nadal generowane. Na 
wypadek zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
należy zapewnić możliwość dodatkowego 
stosowania jednostek redukcji emisji 
(ERU) i poświadczonych redukcji emisji 

(21) Celem zapewnienia równych 
warunków konkurencji we Wspólnocie 
należy ujednolicić zasady wykorzystania 
przez operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego „kredytów” z tytułu 
ograniczenia emisji poza granicami 
Wspólnoty. Protokół z Kioto do konwencji 
UNFCCC określa wymierne cele w 
zakresie ograniczenia emisji przez kraje 
rozwinięte w latach 2008-2012 oraz 
ustanawia jednostki redukcji emisji (ERU) 
i poświadczone redukcje emisji (CER) dla, 
odpowiednio, mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM) i projektów wspólnego 
wdrażania, oraz sposób ich 
wykorzystywania przez kraje rozwinięte na 
potrzeby częściowego osiągnięcia tych 
celów. Ramy protokołu z Kioto po 2012 r. 
nie pozwolą na tworzenie jednostek ERU 
bez ustanowienia nowych wymiernych 
celów w zakresie ograniczenia emisji przez 
kraje, w których realizowane są projekty 
CDM, jednak kredyty CDM będą mogły 
ewentualnie być nadal generowane. Na 
wypadek zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
należy zapewnić możliwość dodatkowego 
stosowania jednostek redukcji emisji 
(ERU) i poświadczonych redukcji emisji 



AD\741397PL.doc 15/49 PE406.161v04-00

PL

(CER) pochodzących z krajów, które 
przystąpią do tego porozumienia. Jeśli 
porozumienie takie nie zostałoby zawarte, 
możliwość dalszego stosowania jednostek 
CER i ERU miałaby niekorzystny wpływ 
na funkcjonowanie tej zachęty i 
utrudniałaby osiągnięcie celów Wspólnoty 
w zakresie zwiększonego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Stosowanie 
jednostek CER i ERU powinno być spójne 
z wyznaczonym przez Wspólnotę celem, 
jakim jest produkcja 20 % energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2020 oraz wspieranie 
racjonalizacji zużycia energii, innowacji i 
postępu technicznego. Tam, gdzie jest to 
zgodne z dążeniem do osiągnięcia 
powyższych celów, należy przewidzieć 
możliwość zawierania z krajami trzecimi 
umów służących stworzeniu zachęt do 
ograniczenia emisji w tych krajach i 
prowadzących do rzeczywistej, dodatkowej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 
jednocześnie wspierających tworzenie 
nowatorskich rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę we 
Wspólnocie oraz postęp techniczny w 
krajach trzecich. Tego rodzaju umowy 
mogą być ratyfikowane przez więcej niż 
jeden kraj. Po zawarciu przez Wspólnotę 
odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

(CER) pochodzących z krajów, które 
przystąpią do tego porozumienia. Jeśli 
porozumienie takie nie zostałoby zawarte, 
możliwość dalszego stosowania jednostek 
CER i ERU miałaby niekorzystny wpływ 
na funkcjonowanie tej zachęty i 
utrudniałaby osiągnięcie celów Wspólnoty 
w zakresie zwiększonego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Stosowanie 
jednostek CER i ERU powinno być spójne 
z wyznaczonym przez Wspólnotę celem, 
jakim jest produkcja 20 % energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2020 oraz wspieranie 
racjonalizacji zużycia energii, innowacji i 
postępu technicznego. Tam, gdzie jest to 
zgodne z dążeniem do osiągnięcia
powyższych celów, należy przewidzieć 
możliwość zawierania z krajami trzecimi 
umów służących stworzeniu zachęt do 
ograniczenia emisji w tych krajach i 
prowadzących do rzeczywistej, dodatkowej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 
jednocześnie wspierających tworzenie 
nowatorskich rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę we 
Wspólnocie oraz postęp techniczny w 
krajach trzecich. Tego rodzaju umowy 
mogą być ratyfikowane przez więcej niż 
jeden kraj. Po zawarciu przez Wspólnotę 
odpowiedniego porozumienia
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy. Żadne środki nie powinny 
być jednak dostępne w związku z 
projektami CDM i projektami wspólnego 
wdrażania w sektorach narażonych na 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak inne sektory, 
które przejściowo otrzymują bezpłatne 
przydziały, a nie jak producenci energii 
elektrycznej. Oznacza to, że w 2013 r. 80 
% uprawnień powinno zostać 
przyznanych bezpłatnie, a następnie liczba 
bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa 
powinna corocznie zmniejszać się o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia w 
sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.

(33) Lotnictwo jest jednym z 
energochłonnych sektorów przemysłu, 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej1. Z 
uwagi na brak skutecznego paliwa 
alternatywnego lotnictwo jest całkowicie 
zależne od kerosenu i ponosi bardzo 
wysokie koszty redukcji emisji. Możliwość 
przenoszenia przez operatorów lotniczych 
na klientów kosztów uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla jest ograniczona.
Wspólnota i jej państwa członkowskie 
powinny w dalszym ciągu dążyć do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa. 
Dopóki nie zostanie osiągnięte globalne 
porozumienie w sprawie globalnych 
środków na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w odniesieniu do 
lotnictwa, istnieje poważne zagrożenie 
zakłócenia ruchu lotniczego i 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji, 
szczególnie jeżeli do omawianego sektora 
zostanie zastosowany wysoki poziom 
licytacji uprawnień w ramach unijnego 
systemu ETS. Poziom licytacji uprawnień 
w odniesieniu do lotnictwa powinien 
odzwierciedlać zagrożenie 
tzw. „wyciekiem emisji” i wpływ systemu 
UE ETS na konkurencyjność lotnictwa 
w Unii Europejskiej.
_______________

1 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51.

Uzasadnienie

Ze względu na specyficzny charakter sektora lotniczego jego włączenie do unijnego systemu 
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ETS jest także przedmiotem przeprowadzanego obecnie przeglądu dyrektywy 2003/87/WE 
zgodnie z wnioskiem Komisji WE (2006) 818. Poziom licytacji dla lotnictwa w ogólnym 
przeglądzie musi zostać określony po zbadaniu skutków tzw. „wycieku emisji” i wpływu na 
konkurencyjność lotnictwa UE, które w chwili obecnej poddawane jest analizie przez Komisję 
Europejską.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych w następstwie 
przedłożenia Komisji wykazu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1;

(h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych lub wznowienie 
takiego pozwolenia ze względu na zmianę 
jego charakteru lub funkcjonowania lub 
rozszerzenie instalacji albo fizyczną 
zmianę wiążącą się ze znacznym wzrostem 
użytkowania istniejącej instalacji
w następstwie przedłożenia Komisji 
wykazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku zasady niedyskryminacji, w celu zapewnienia równych szans, 
wszyscy producenci powinni być uprawnieni do otrzymywania porównywalnej ilości 
nieodpłatnych uprawnień w oparciu o cel związany z wydajnością (tj. standard), gdy 
otwierają nową instalację lub gdy zwiększają wydajność istniejącej, podczas gdy wniosek 
Komisji ogranicza bezpłatne rozdzielanie przydziałów do pierwszego przypadku. 

Poprawka sprzyja zamykaniu przestarzałych i niewydajnych instalacji oraz przenoszeniu 
produkcji do zcentralizowanych i nowoczesnych zakładów, wykorzystujących ekonomię skali 
do radzenia sobie z niezbędnymi kosztownymi inwestycjami.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera [(t)] 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(t) „instalacja spalania” oznacza każdą 
stacjonarną jednostkę techniczną, w której 
zachodzi utlenianie paliwa prowadzące do 
wytworzenia energii cieplnej lub 
mechanicznej lub obu tych rodzajów 
energii, oraz przeprowadzane są inne 
bezpośrednio z tym związane czynności, w 
tym przemywanie gazów odlotowych;

(t) „instalacja spalania” oznacza każdą 
stacjonarną jednostkę techniczną, w której 
zachodzi utlenianie paliwa prowadzące do 
wytworzenia energii cieplnej lub 
mechanicznej lub obu tych rodzajów 
energii, oraz przeprowadzane są inne 
bezpośrednio z tym związane czynności, w 
tym przemywanie gazów odlotowych; 
operacje recyklingu określone 
w załączniku IIb dyrektywy 91/156/EWG 
nie są jednak objęte tą definicją;

Uzasadnienie

Jednym z celów unijnego „pakietu dotyczącego klimatu” jest promowanie recyklingu. Zatem 
włączanie operacji recyklingu do systemu, który nakładałby na nie karę, jest pozbawione 
sensu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera u a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ua) „jednostka tymczasowej redukcji 
emisji” lub „tCER” oznacza wydaną 
jednostkę pochodzącą z projektu 
zalesiania lub ponownego zalesiania, 
której termin upływa z końcem okresu 
zobowiązań, po którym została wydana, 
zgodnie z art. 12 protokołu z Kioto do 
ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCC).

Uzasadnienie

Ryzykiem nietrwałości w przypadku lasów zajmuje się procedura mechanizmu czystego 
rozwoju poprzez stworzenie tymczasowych kredytów; zasady określono w 2003 r. na 
konferencji stron w Mediolanie (decyzja 19/CP.9).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera (u b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ub) „sektory narażone na wysokie ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji” 
oznaczają sektory określone zgodnie z 
art. 10a ust. 9;

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza wyjaśnienie dotyczące omawianych sektorów poprzez odniesienie do 
kryteriów i do nowego załącznika Ia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W związku z instalacjami, które są 
objęte systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., państwa 
członkowskie dbają o to, by operatorzy 
tych instalacji mogli przedłożyć 
właściwemu organowi zweryfikowane 
przez niezależnego kontrolera dane 
dotyczące emisji, tak by mogły one zostać 
uwzględnione przy obliczaniu liczby 
wydawanych przydziałów.

2. W związku z instalacjami, które są 
objęte systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., państwa 
członkowskie dbają o to, by operatorzy 
tych instalacji przedkładali właściwemu 
organowi odpowiednio potwierdzone i
zweryfikowane przez niezależnego 
kontrolera dane dotyczące emisji, tak by 
mogły one zostać uwzględnione przy 
obliczaniu liczby wydawanych 
przydziałów.

Uzasadnienie

Założenie to musi być obowiązkowe, jeżeli tego rodzaju dane mają być uwzględniane przy 
ustalaniu wysokości wydawanych przydziałów.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji powinna prowadzić do transferu finansowego z 
zanieczyszczających zakładów przemysłowych na rzecz działalności prowadzącej do rozwoju 
energii odnawialnej, magazynującej lub unikającej uwalniania składu węgla.

Proces certyfikacji przestrzegający kryteriów helsińskich w zakresie trwałego rozwoju, 
zwłaszcza 6. kryterium dotyczące korzyści społeczno-ekonomicznych, powinien być głównym 
warunkiem kontynuowania eksploatacji lasów tropikalnych.

W Unii Europejskiej sektor leśnictwa i drewna wyrównuje od 10 do 20 % emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 

(a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych sektorów objętych niniejszą 
dyrektywą w zakresie ograniczenia emisji i 
przystosowania się, w tym udział 
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europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych i 
Europejskich Platform Technologicznych;

Uzasadnienie

Ponieważ podstawowe założenia systemu wspólnotowego zakładają, że objęte nim instalacje 
mogą w znaczący sposób przyczyniać się do realizacji unijnych celów związanych z redukcją 
emisji, dochody tych instalacji powinny zostać przeznaczone na te cele. Platformy 
Technologiczne UE są skutecznym instrumentem i powinny zostać wzmocnione.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

(c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych;

Uzasadnienie

Ponieważ podstawowe założenia systemu wspólnotowego zakładają, że objęte nim instalacje 
mogą w znaczący sposób przyczyniać się do realizacji unijnych celów związanych z redukcją 
emisji, dochody tych instalacji powinny zostać przeznaczone na te cele. Platformy 
Technologiczne UE są skutecznym instrumentem i powinny zostać wzmocnione.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

(d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych, szczególnie poprzez 
rozwinięcie certyfikacji, a także środków 
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dodatkowych państw członkowskich lub 
regionów ma rzecz poprawy udziału lasów 
i wykorzystywania drewna w walce z 
ociepleniem klimatu i zmianami 
klimatycznymi, zachowując jednocześnie 
pozostałe funkcje lasu;

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji powinna prowadzić do transferu finansowego z 
zanieczyszczających zakładów przemysłowych na rzecz działalności prowadzącej do rozwoju 
energii odnawialnej, magazynującej lub unikającej uwalniania składu węgla.

Proces certyfikacji przestrzegający kryteriów helsińskich w zakresie trwałego rozwoju, 
zwłaszcza 6. kryterium dotyczące korzyści społeczno-ekonomicznych, powinien być głównym 
warunkiem kontynuowania eksploatacji lasów tropikalnych.

W Unii Europejskiej sektor leśnictwa i drewna wyrównuje od 10 do 20 % emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera (ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
ekologicznych technologii w sektorach 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży w zasadzie powinny być wykorzystywane do tworzenia niskoemisyjnych 
sektorów przyszłości poprzez ponowne inwestowanie środków w sektory, których dotyczy ta 
kwestia.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 50% dochodów 
wypracowanych dzięki sprzedaży 
przydziałów emisji w drodze licytacji
przeznacza się na finansowanie redukcji 
gazów cieplarnianych, na zapobieganie 
wylesianiu i degradacji oraz na adaptację 
do zmian klimatycznych.

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji powinny być wykorzystywane do 
zwalczania zmian klimatycznych, zarówno w zakresie zmniejszania, jak i adaptacji, oraz 
wspierać pomoc finansową na rzecz niezbędnych inwestycji, szczególnie w przypadku rodzin 
o niskich dochodach. Co najmniej połowa dochodów powinna być przeznaczana na 
finansowanie łagodzenia skutków zmian klimatycznych, adaptacji, zapobiegania wylesianiu 
i degradacji w krajach rozwijających się.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów.

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku wewnętrznego, pomocy państwa i 
kwestii związanych z konkurencją.

Komisja co roku przedkłada sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu na temat 
wykorzystania dochodów ze szczególnym 
uwzględnieniem skutków dla rynku 
wewnętrznego, pomocy państwa i kwestii 
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związanych z konkurencją.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie analityczne sprawozdanie służące 
ocenie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży przydziałów w drodze 
licytacji, w tym – jeżeli zachodzi taka 
potrzeba – wniosek dotyczący dyrektywy. 
Wniosek taki ma na celu 
zagwarantowanie, że licytacje prowadzone 
są w sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników bądź 
zagwarantować, że cele wiązane ze 
zmianami klimatycznymi uzasadniają ich 
przyjęcie. Wniosek jest zatem 
wystarczająco szczegółowy w zakresie, 
między innymi, harmonogramu i 
częstotliwości przeprowadzania licytacji w 
państwach członkowskich oraz musi 
posiadać odpowiednie ramy, obejmując 
ewentualny wpływ licytacji w 
szczególności na:
– ruchy spekulacyjne,
– transgraniczne skutki dla konkurencji,
– skutki trans-sektorowe,
– konkurencyjność europejskich 

przedsiębiorstw i przemysłu, w 
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szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw,

– presje inflacyjne oraz
– skutki społeczno-gospodarcze.
Praktyczne funkcjonowanie licytacji 
stanowi kluczowy komponent wniosku 
dotyczącego UE ETS po przeglądzie, 
które musi zatem zostać poddane 
procedurze współdecyzji.

Uzasadnienie

Komisja proponuje zajęcie się kluczowym elementem rozszerzonego systemu ETS w ramach 
procedury komitologii. Właściwsze byłoby, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem o 
współdecyzję,lecz przy jego braku kryterium ustalone musi zostać w poszanowaniu decyzji 
Komisji dotyczącej metod prowadzenia licytacji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęte 
muszą zostać ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
rozdzielenia przydziałów, o którym mowa 
w ust. 2 do 6 i ust. 8.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 

skreślony



PE406.161v04-00 26/49 AD\741397PL.doc

PL

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
uwzględniając najbardziej wydajnye 
technologie, zamienniki, alternatywne 
procesy produkcyjne, wykorzystanie 
biomasy oraz wychwytywanie i 
składowanie gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w świetle - m. in. -
emisji procesowych rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wykorzystanie standardów 
sektorowych i uwzględniając najbardziej 
wydajne technologie, zamienniki, 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy, kogenerację oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych we wszystkich sektorach. 
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem energii 
elektrycznej wytworzonej z gazów 
odlotowych powstałych w wyniku 
przemysłowych procesów produkcyjnych 
wykorzystywanej przez operatora tego 
procesu produkcji na własny użytek, przy 
czym w tym przypadku przydziały 
przyznawane są temu operatorowi zgodnie 
ze standardami sektorowymi 
uzgodnionymi dla tych procesów 
produkcji. 
Komisja dopilnowuje, aby końcowy 
konsument nie był obciążany żadnymi 
zbędnymi kosztami.
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Uzasadnienie

Licytacja wiąże się z realną możliwością szkód gospodarczych dla przemysłu wytwórczego i 
jednocześnie nie przynosi korzyści dla ochrony środowiska, które zależą wyłącznie od 
zgodności z celami w zakresie zmniejszenia emisji. Licytacja powinna być zatem 
wprowadzona jedynie, jeżeli jest zharmonizowana w wymiarze globalnym za pośrednictwem 
porozumienia międzynarodowego, lub co najmniej jeżeli towarzyszy jej odpowiedni 
mechanizm dostosowania na granicy. W wyniku ustanowienia wskaźnika zgodnie z 
najlepszymi dostępnymi praktykami, gospodarcze zachęty mające na celu zmniejszenie emisji 
poprzez przerwanie nieefektywnej produkcji i zastosowanie najwyższych standardów 
technicznych pozostają niezmienione. 

Wykorzystywanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych do produkcji 
energii elektrycznej przyczynia się do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia 
elektryczna wytwarzana w tych szczególnych okolicznościach powinna zostać wyłączona 
z licytacji uprawnień i objęta tą samą metodologią przyznawania przydziałów, która ma 
zastosowanie do odnośnych instalacji producenta tych gazów. Odpowiada to głównej treści 
punktu 92 komunikatu Komisji COM(2008)830.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia lub 
międzynarodowych porozumień 
sektorowych w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego na strony obowiązek 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w stopniu porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Uprawnienia Komisji do prowadzenia 
negocjacji w sprawie porozumień 
międzynarodowych opierają się na 
szczegółowych ocenach wpływu 
ewentualnych skutków dla przedsiębiorstw 
w UE oraz są zgodne z kryteriami 
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ustalonymi w załączniku Ia.

Uzasadnienie

Komisja powinna skoncentrować się na osiągnięciu wymiernych i poddających się weryfikacji 
porozumień międzynarodowych, które są jedynym sposobem uniknięcia przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz nieuczciwej konkurencji stawiającej 
w niekorzystnym położeniu sektory usytuowane w UE.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów.

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, z wyjątkiem energii 
elektrycznej wytworzonej z gazów 
odlotowych powstałych w wyniku 
przemysłowych procesów produkcyjnych 
wykorzystywanej przez operatora tego 
procesu produkcji na własny użytek, przy 
czym w tym przypadku przydziały 
przyznawane są temu operatorowi zgodnie 
ze standardami sektorowymi 
uzgodnionymi dla tych procesów 
produkcji.

Uzasadnienie

Wykorzystywanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych do produkcji 
energii elektrycznej przyczynia się do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia 
elektryczna wytwarzana w tych szczególnych okolicznościach powinna zostać wyłączona 
z licytacji uprawnień i objęta tą samą metodologią przyznawania przydziałów, która ma 
zastosowanie do odnośnych instalacji producenta tych gazów. Odpowiada to głównej treści 
punktu 92 komunikatu Komisji COM(2008)830.

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów.

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej pochodzącej z gazów 
odlotowych będących pozostałością 
procesów przemysłowych.

Jeżeli gaz odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają przydzielone 
operatorom instalacji wytwarzających 
gazy odlotowe na takich samych 
zasadach, jak stosowane w przypadku tej 
instalacji.

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z poprzedniej poprawki dotyczącej art. 10a ust.1.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana o 
taką samą liczbę przydziałów, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 
2020.

7. Z zastrzeżeniem art. 10b w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
równa się liczbie przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, z uwzględnieniem – jeżeli zachodzi 
taka potrzeba – wyniku negocjacji 
międzynarodowych, a następnie liczba
bezpłatnych przydziałów jest corocznie 
zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do likwidacji bezpłatnych 
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uprawnień w roku 2020.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6. 

8. Jeżeli chodzi o art. 10b, w 2013 r. i w 
każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich wysokość przyznawanych
bezpłatnych przydziałów emisji wynosi 
100% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

Uzasadnienie

Skuteczność systemu handlu pod względem zmniejszania emisji zależy wyłącznie od liczby 
uprawnień w systemie. Sposób, w jaki uprawnienia te są w efekcie przyznawane - poprzez 
licytację lub za pośrednictwem standardów - nie ma wpływu na całkowitą liczbę uprawnień i 
w związku z tym nie wpływa na wyniki pod kątem ochrony środowiska naturalnego, którą ten 
system ma na celu. Skuteczność bezpłatnych przydziałów i licytacji jest zatem jednakowa, 
jeżeli chodzi o zmniejszanie emisji, a wiąże się z niższymi kosztami gospodarczymi.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Do dnia 30 stycznia 2010 r., a następnie 
co 4 lata, Komisja określa sektory, o 
których mowa w ust. 8.

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej podjąć decyzję w sprawie sektorów uznawanych za narażone na ryzyko 
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związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz w sprawie 
odpowiednich działań. Ponowna, przeprowadzana co 3 lata ocena zainteresowanych 
sektorów niepotrzebnie spowoduje niepewność rynkową, która szkodzi inwestycjom.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia Parlamentowi i 
Radzie wniosek dotyczący sektorów, o 
których mowa w ust. 8. Konsultacje 
przeprowadzane są ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich należy poddać przeglądowi w 2016 r., a wyniki 
przeglądu należy wdrożyć w 2020 r., jeżeli okaże się to konieczne. Procedura ta zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności, co do uniknięcia 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 

Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 

skreślony
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich należy poddać przeglądowi w 2016 r., a wyniki 
przeglądu należy wdrożyć w 2020 r., jeżeli okaże się to konieczne. Procedura ta zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności, co do uniknięcia 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 

Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co roku, na podstawie nowych informacji 
o rynku, sektory nieobjęte załącznikiem I 
mogą zwrócić się do Komisji o ponowne 
zbadanie ich narażenia na ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę: 

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji za pośrednictwem cen 
produktów bez jednoczesnej utraty udziału 
rynkowego, opłacalności lub możliwości 
inwestycyjnych dla tego samego sektora 
lub podsektora w krajach trzecich, które 
nie nakładają porównywalnych 
ograniczeń dotyczących emisji. Komisja 
bierze między innymi pod uwagę 
następujące kryteria: 

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i gospodarczą, przedmiotowy okres należy wydłużyć do 
5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r. Trudno przewidzieć wpływ 
systemu UE ETS po przeglądzie na sektory objęte systemem UE. Jeżeli informacje rynkowe 
pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach nieuznawanych dotychczas za podatne 
na to ryzyko, środek naprawczy powinien być dostępny bez konieczności oczekiwania na 
kolejny 5-letni przegląd. Poprawka dodaje ponadto ważny aspekt do podejścia związanego z 
poziomami odniesienia zapewniając, że uwzględnia się również techniczny potencjał 
ograniczenia emisji.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji; 

(a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji w 
sektorach przemysłu o wysokim 
wskaźniku emisji CO2 na jednostkę 
sprzedaży; 

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i gospodarczą, przedmiotowy okres należy wydłużyć do 
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5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r. Trudno przewidzieć wpływ 
systemu UE ETS po przedglądzie na sektory objęte systemem UE. Jeżeli informacje rynkowe 
pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach nieuznawanych dotychczas za podatne 
na to ryzyko, środek naprawczy powinien być dostępny bez konieczności oczekiwania na 
kolejny 5-letni przegląd. Poprawka dodaje ponadto ważny aspekt do podejścia związanego z 
poziomami odniesienia zapewniając, że uwzględnia się również techniczny potencjał 
ograniczenia emisji.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

(b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych
technologii, za cenę inwestycji, które nie 
prowadzą do znacznej utraty 
konkurencyjności i/lub udziału 
rynkowego dla instalacji w krajach 
trzecich, które nie podlegają 
równoważnym ograniczeniom w zakresie 
emisji CO2;

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich należy poddać przeglądowi w 2016 r., a wyniki 
przeglądu należy wdrożyć w 2020 r., jeżeli okaże się to konieczne. Procedura ta zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności, co do uniknięcia 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 

Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność.

Poprawka 40
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

(c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, zatrudnienie i znaczenie dla 
gospodarki, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w sektorach 
oraz ogólnoświatowe ceny, a także – m. in. 
– wysokość kosztów transportu, w tym 
bezpośrednich i pośrednich kosztów emisji 
CO2;

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich należy poddać przeglądowi w 2016 r., a wyniki 
przeglądu należy wdrożyć w 2020 r., jeżeli okaże się to konieczne. Procedura ta zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności, co do uniknięcia 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 

Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

(d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych sektorach 
oraz ich wpływ na konkurencyjność 
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sektora, które dotyczy UE ETS.

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich należy poddać przeglądowi w 2016 r., a wyniki 
przeglądu należy wdrożyć w 2020 r., jeżeli okaże się to konieczne. Procedura ta zapewnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności, co do uniknięcia 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 

Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) bezpośredni i pośredni wpływ 
zapowiadanego podniesienia cen energii 
oraz pewnych surowców jako wynik 
polityki w zakresie zmian klimatu; 

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) poboczne skutki społeczne 
przeniesienia kosztów na konsumenta 
końcowego.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku z ceną emisji ditlenku 
węgla lub szacunki wpływu na rentowność 
danych sektorów.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i gospodarczą, przedmiotowy okres należy wydłużyć do 
5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r. Trudno przewidzieć wpływ 
systemu UE ETS po przeglądzie na sektory objęte systemem UE. Jeżeli informacje rynkowe 
pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach nieuznawanych dotychczas za podatne 
na to ryzyko, środek naprawczy powinien być dostępny bez konieczności oczekiwania na 
kolejny 5-letni przegląd. Poprawka dodaje ponadto ważny aspekt do podejścia związanego z
poziomami odniesienia zapewniając, że uwzględnia się również techniczny potencjał 
ograniczenia emisji.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 

Najpóźniej w styczniu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych oraz w zakresie, w 
jakim wynik ten to jest zgodny z 
kryteriami określonymi w załączniku Ia, 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek dotyczący sektorów lub 
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społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

podsektorów, które uznać należy za 
narażone na ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji. Sektory lub 
podsektory zostają określone po 
konsultacjach z partnerami społecznymi, 
bezpośrednio zainteresowanymi stronami, 
Parlamentem Europejskim i Radą oraz 
uwzględniają ewentualny brak osiągnięcia 
międzynarodowego porozumienia 
określającego obowiązek zmniejszania 
emisji.

Uzasadnienie

Należy zaproponować terminy celem zagwarantowania przewidywalności sektorom 
przemysłowym narażonym na ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich.

Ewentualne porozumienie międzynarodowe powinno być wymierne i poddawać się 
weryfikacji, a także zapewniać zmniejszenie emisji odpowiadające propozycji Komisji.

Parlament i Rada muszą być informowane i udzielać zgody w sprawie wniosków Komisji, 
natomiast sektory i podsektory narażone na ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich muszą być określane w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy rozważaniu, które środki są właściwe,
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe 
oraz które sektory uznawane są za 
zagrożone poważnym ryzykiem 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji, 
o czym mowa w art. 10a ust. 8 i 9,
czynnikiem warunkującym są wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
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zakresie egzekwowania ich stosowania.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji i zwraca właściwym organom 
wszelkie pozostałe przydziały lub 
odpowiadającą im kwotę. Komisja 
monitoruje wdrożenie na poziomie 
krajowym oraz gwarantuje, że pomoc 
państwowa i zasady konkurencji 
stosowane są we należyty sposób, 
szczególnie w celu zapobiegania 
nadużyciom pozycji dominującej. W tym 
celu Komisja publikuje co trzy miesiące 
cenę, jaką płaci konsument końcowy, za 
produkty energetyczne w rozłożeniu na 
przedsiębiorstwo, sektor i państwo 
członkowskie. Składnik systemu UE ETS, 
jakim jest cena płacona przez
ostatecznego konsumenta, jest określana i 
podawana rozdzielnie w publikacji cen 
Komisji.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu oraz przed 
zastosowaniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4 
stosuje się przepisy ust. 2 do 7 niniejszego 

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu lub jakiegokolwiek 
innego międzynarodowego porozumienia 
sektorowego oraz przed zastosowaniem 
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artykułu. przepisów art. 28 ust. 3 i 4 stosuje się 
przepisy ust. 2 do 7 niniejszego artykułu. 
Kredyty z projektów CDM i JI w sektorach 
narażonych na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji są jednak 
wyłączone z tego zastosowania.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie. 

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia lub międzynarodowego 
porozumienia sektorowego w sprawie 
zmian klimatu jednostki CER z krajów 
trzecich powinny być zatwierdzane w 
ramach UE ETS jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/87/WE
Article 11b – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Wspólnota i jej państwa członkowskie 
dokonują zatwierdzenia wyłącznie tych 
projektów, w przypadku których wszyscy 
uczestnicy projektu mają główne siedziby 
albo w kraju, który zawarł 
międzynarodowe porozumienie dotyczące 
tego rodzaju projektów, albo w kraju lub 
jednostce subfederalnej lub regionalnej, 
które są powiązane ze systemem 
wspólnotowym zgodnie z art. 25.

„Wspólnota i jej państwa członkowskie 
dokonują zatwierdzenia wyłącznie tych 
projektów, w przypadku których wszyscy 
uczestnicy projektu mają główne siedziby 
albo w kraju, który zawarł 
międzynarodowe porozumienie dotyczące 
tego rodzaju projektów, albo w kraju lub 
jednostce subfederalnej lub regionalnej, 
które są powiązane ze systemem 
wspólnotowym zgodnie z art. 25. Kredyty z 
projektów CDM i JI w sektorach 
narażonych na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji są wyłączone z 
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zastosowania przepisów niniejszego 
ustępu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz, tam gdzie to stosowne, w odniesieniu 
do danych dotyczących działalności, 
związanych z rodzajami działalności 
wymienionymi w załączniku I, które opiera 
się na zasadach monitorowania i 
sprawozdawczości określonych w 
załączniku IV i które w wymogach 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości dla każdego gazu 
cieplarnianego określa potencjał danego 
gazu w zakresie powodowania globalnego 
efektu cieplarnianego.

1. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja 
przyjmuje rozporządzenie w sprawie 
monitorowania i sprawozdawczości w 
odniesieniu do emisji oraz, tam gdzie to 
stosowne, w odniesieniu do danych 
dotyczących działalności, związanych z 
rodzajami działalności wymienionymi w 
załączniku I, które opiera się na zasadach 
monitorowania i sprawozdawczości 
określonych w załączniku IV i które w 
wymogach dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości dla każdego gazu 
cieplarnianego określa potencjał danego 
gazu w zakresie powodowania globalnego 
efektu cieplarnianego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie to może uwzględniać
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, i może również określać
wymogi dla operatorów w zakresie 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
związanych z produkcją towarów przez 
energochłonne sektory przemysłu, które są 
poddane konkurencji międzynarodowej, 

2. Rozporządzenie to uwzględnia
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, i określa również wymogi dla 
operatorów w zakresie sprawozdawczości 
w odniesieniu do emisji związanych z 
produkcją towarów przez energochłonne 
sektory przemysłu, które są poddane 
konkurencji międzynarodowej, oraz 
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oraz wymogi w zakresie niezależnej 
kontroli tych informacji.

wymogi w zakresie niezależnej kontroli 
tych informacji. Rozporządzenie określa 
także wymogi dotyczące składania 
sprawozdań przez instytucje finansowe 
zajmujące się handlem przydziałami 
emisji.

Wymogi te mogą obejmować
sprawozdawczość w zakresie poziomów 
emisji związanych z produkcją energii 
elektrycznej na potrzeby produkcji tych 
towarów, które to emisje są objęte 
systemem wspólnotowym.

Wymogi te obejmują sprawozdawczość w 
zakresie poziomów emisji związanych z 
produkcją energii elektrycznej na potrzeby 
produkcji tych towarów, które to emisje są 
objęte systemem wspólnotowym.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od przyjęcia niniejszej dyrektywy co 
dwa lata Komisja sporządza sprawozdanie 
oceniające wpływ wdrożenia przez 
państwa członkowskie zobowiązań 
nałożonych na nie niniejszą dyrektywą na 
konkurencję na poziomie krajowym, 
wspólnotowym i międzynarodowym.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 15 – litera b – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie kontroli sprawozdań dotyczących 
emisji oraz akredytacji kontrolerów, 
określające warunki akredytacji, 
wzajemnego uznawania i cofania 
akredytacji kontrolerów oraz, jeśli jest to 

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmuje rozporządzenie w sprawie 
kontroli sprawozdań dotyczących emisji 
oraz akredytacji kontrolerów, określające 
warunki akredytacji, wzajemnego 
uznawania i cofania akredytacji 
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właściwe, nadzoru i wzajemnej oceny. kontrolerów oraz, jeśli jest to właściwe, 
nadzoru i wzajemnej oceny.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24a – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym. Komisja 
wyłącza kredyty na CDM i JI z projektów 
w sektorach narażonych na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 50 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem nieuniknionych 
emisji ditlenku węgla z surowców oraz
emisji z biomasy, w każdym z poprzednich 
trzech lat wynosiły poniżej 25 000 ton
równoważnika ditlenku węgla, i które są 
objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
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warunki: członkowskie spełnia następujące warunki:

Uzasadnienie

Celem zmniejszenia obciążeń administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
uniknięcia niepotrzebnych kosztów administracyjnych i biurokracji oraz celem wzmocnienia 
wydajności systemu, małe instalacje powinny mieć możliwość wyłączenia z systemu, o ile 
istnieć będą równoważne środki. Jedna trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez 
system to małe instalacje, które łącznie stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych 
emisji.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy;

Uzasadnienie

Celem zmniejszenia obciążeń administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
uniknięcia niepotrzebnych kosztów administracyjnych i biurokracji oraz celem wzmocnienia 
wydajności systemu, małe instalacje powinny mieć możliwość wyłączenia z systemu, o ile 
istnieć będą równoważne środki. Jedna trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez 
system to małe instalacje, które łącznie stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych 
emisji.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy, lub jeżeli równoważne środki 
przestaną być stosowane, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

Uzasadnienie

Celem zmniejszenia obciążeń administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
uniknięcia niepotrzebnych kosztów administracyjnych i biurokracji oraz celem wzmocnienia 
wydajności systemu, małe instalacje powinny mieć możliwość wyłączenia z systemu, o ile 
istnieć będą równoważne środki. Jedna trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez 
system to małe instalacje, które łącznie stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych 
emisji.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekty mające zastosowanie po zawarciu 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu

Korekty mające zastosowanie po zawarciu 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia lub międzynarodowych 
porozumień sektorowych w sprawie zmian 
klimatu

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4. 

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia lub 
międzynarodowych porozumień 
sektorowych w sprawie zmian klimatu, 
nakładających obowiązek redukcji do 2020 
r. emisji gazów cieplarnianych w stopniu 
wyższym niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4. 

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20 %, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
legislacyjny, w którym proponuje dalsze 
zmniejszenie przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. w oparciu o 
mechanizm czynnika liniowego i z 
uwzględnieniem całkowitej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
poniżej 20 %, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia.

Uzasadnienie

Działania podjęte w związku z zamknięciem negocjacji w sprawie międzynarodowego 
porozumienia nie powinny być automatyczne, ale być podejmowane w ramach politycznej 
oceny i decyzji.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty, 
z wyłączeniem kredytów CDM i JI z 
sektorów narażonych na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji, zatwierdzone 
zgodnie z ust. 4 z krajów trzecich, które 
zawarły międzynarodowe porozumienie, 
do wysokości połowy redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Sprawozdanie Komisji

Komisja przedstawia roczne sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
temat wprowadzenia i działania systemu 
UE ETS po dokonanym przeglądzie. 
Pierwsze tego rodzaju sprawozdanie 
należy przedstawić do ...*. 
* jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 64
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia
Minimalne wymagania dotyczące 
porozumień międzynarodowych

Międzynarodowe porozumienie 
obejmujące energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich lub sektorowe porozumienie 
międzynarodowe dotyczące tych sektorów 
przemysłu, musi być zgodne co najmniej z 
następującymi kryteriami w celu 
zapewnienia równych szans tym 
sektorom:
(i) udział państw musi stanowić masę 
krytyczną w wysokości co najmniej 85% 
produkcji ,
(ii) kraje biorące udział muszą mieć 
równoważne cele w zakresie emisji CO2,
(iii) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach muszą zostać 
nałożone przez wszystkie uczestniczące 
państwa lub przez państwa o 
nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
systemem UE ETS,
(iv) konkurujące ze sobą materiały muszą 
podlegać równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym cykle życiowe,
(v) wprowadzony musi zostać skuteczny 
międzynarodowy system monitorowania i 
weryfikacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 10b
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