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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwiązanie problemu zmian klimatu oraz przejście do społeczeństwa o niskich emisjach 
ditlenku węgla stanowi kluczowy światowy priorytet. Odzwierciedla to fakt, że Parlament 
ustanowił zajmującą się tymi kwestiami Komisję tymczasową do spraw zmian klimatycznych. 
W oparciu o konkluzje wiosennego szczytu Rady z 2007 r. oraz poprzednie rezolucje 
Parlamentu, Komisja przedstawiła w styczniu 2008 r. bardzo ambitny pakiet, który 
poskutkuje ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20% do 2020 r., 
który to wskaźnik może wzrosnąć do 30% w przypadku zawarcia kompleksowego 
porozumienia międzynarodowego. Ten krok milowy w kształtowaniu europejskiej polityki 
daje innym krajom wyraźny sygnał, że UE jest poważnie zaangażowana w zwalczanie zmian 
klimatycznych.

Stworzony w 2005 r. system handlu emisjami UE (EU ETS) jest zakrojonym na najszerszą 
skalę systemem limitów i handlu na świecie, obejmującym dziesięć tysięcy podmiotów 
gospodarczych. Stanowi on podstawę podejścia UE do zmian klimatycznych. Jest on również 
główną siłą napędzającą gospodarkę. Wiele przedsiębiorstw objętych systemem EU ETS 
postrzega go jako jedną z kluczowych kwestii w ich długoterminowym procesie decyzyjnym, 
z silnym lub średnim wpływem na decyzje dotyczące opracowania innowacyjnych 
technologii1. Instytucje finansowe w coraz większym stopniu postrzegają system EU ETS 
jako sprawnie funkcjonujący, istotny rynek, który należy traktować poważnie.

Pierwsze dwa etapy wprowadzania systemu EU ETS dowiodły, że odpowiedni rynek 
wewnętrzny uprawnień do emisji jest w stanie ustalić cenę ditlenku węgla. Jednak w fazach 
tych pojawiły się również trudności. Zależność tego systemu od krajowych planów 
rozdzielania przydziałów doprowadziła do obniżenia ceny CO2 w związku z przekroczeniem 
przez państwa członkowskie przydziałów, nie znajdującymi uzasadnienia nadzwyczajnymi 
zyskami dla wielu elektrowni, nieuczciwą konkurencją w obrębie UE spowodowaną 
różnicami w krajowych przydziałach oraz niepewnością podmiotów działających na rynku. 
Problemy te poruszono w całościowym przeglądzie systemu EU ETS, którego dokonano 
w kontekście międzynarodowych negocjacji dotyczących porozumienia zastępującego 
protokół z Kioto. W styczniu 2008 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący 
zrewidowanego systemu EU ETS.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjęła propozycję przeglądu 
systemu EU ETS. Po pierwsze, poprzez wprowadzenie jednego obowiązującego w całej UE 
limitu całkowitej liczby uprawnień do emisji (łącznie z rezerwą dla podmiotów nowo 
wchodzących na rynek), harmonizując metodę przydzielania (zasada licytacji: stopniowa 
eliminacja nieodpłatnych przydziałów dla sektorów niezajmujących się generowaniem 
energii) oraz ustanowienie kluczowych definicji (takich jak definicja „instalacji spalania”), 
wniosek doprowadzi do zwiększenia harmonizacji oraz bardziej wyrównanych szans dla 
wszystkich podmiotów. Po drugie przewidywalność systemu zostanie podniesiona poprzez 
wprowadzenia dłuższego okresu przyznawania przydziałów oraz stałe, przewidywalne 
                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights (Przegląd systemu UE handlu uprawnieniami do 
emisji – najistotniejsze punkty badania), McKinsey, 2005.
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obniżanie limitu. Po trzecie, poprzez rozszerzenie ram na nowe gałęzie przemysłu 
(np. producentów aluminium i amoniaku) oraz nowe gazy (podtlenek azotu 
i perfluorowęglowodory), stworzone zostaną nowe szanse na znalezienie mniej kosztownych 
sposobów na obniżenie emisji. W końcu wniosek doprowadzi do zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych (szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach) poprzez 
ustanowienie prawa wyłączenia dla małych instalacji.

Jednak w celu nadania jeszcze większej siły wnioskowi oraz uczynienia systemu jeszcze 
łatwiejszym do realizacji i skuteczniejszym, należy zmienić kilka jego elementów. Celem 
większości tych zmian jest zmniejszenie niepewności oraz podniesienie przewidywalności 
systemu. Jest to niezbędne z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ niepewność szkodzi 
planowaniu przyszłych inwestycji, które mogłyby prowadzić do ograniczenia emisji, 
np. poprzez energooszczędność bądź odnowienie starych możliwości.

Korzyści dla najbardziej wydajnych podmiotów
Racjonalizacja zużycia energii stanowi podstawę starań o stworzenie społeczeństwa, którego 
działalność skutkowałaby niskimi emisjami ditlenku węgla. Dlatego też w przypadku 
nieodpłatnego przydzielania uprawnień ważne będzie nieprzydzielanie ich na podstawie 
przeszłych alokacji (w rzeczywistości wspierając przedsiębiorstwa dominujące na rynku), ale 
na podstawie najlepszych dostępnych praktyk / najlepszych dostępnych technologii. Poprzez 
przydzielanie uprawnień na podstawie najbardziej wydajnego kryterium (wydajnych 
kryteriów), system przyniesie korzyści energooszczędnym przedsiębiorstwom, które 
zainwestowały w ekologiczny proces produkcji. Kluczowa dla przemysłu jest współpraca 
w celu możliwie najszybszego ustalenia tych kryteriów, jako że w przypadkach, w których nie 
będą istnieć zharmonizowane wskaźniki, nie powinno się dokonywać przydziałów. 
Energooszczędność jest najbardziej wydajnym pod względem kosztów oraz dostępnym 
w trybie natychmiastowym narzędziem umożliwiającym ograniczenie emisji, jak również 
zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii oraz konkurencyjności. Istnieje już 
cała gama energooszczędnych technologii, które mogą być wprowadzane w krótkich 
terminach. W przyszłości system EU ETS mógłby zostać powiązany ze zharmonizowanym 
systemem „białych certyfikatów” promującym oszczędzanie i wydajność energii. Ważne jest, 
aby Komisja należycie rozważyła te możliwości.

Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji
Oszacowano, że dochody z tytułu sprzedaży uprawnień w drodze licytacji wyniosą co 
najmniej 33 mld euro rocznie (przy uwzględnieniu jedynie licytacji dla sektora 
energetycznego oraz zakładając stosunkowo niską cenę CO2)1. Zgodnie z wnioskiem, 
dochody te wpłyną do budżetów państw członkowskich, przy czym będzie na nich spoczywać 
„moralny obowiązek” przeznaczenia części tych kwot na szeroko pojęte działania w zakresie 
zwalczania zmian klimatycznych. Nie jest to jednak wystarczająco mocno określony 
obowiązek, co może doprowadzić do „zniknięcia” tych dochodów w budżecie krajowym. 
Byłaby to stracona szansa na wykorzystanie tych pieniędzy na ograniczanie emisji gazów 
oraz wsparcie rozwijającej się części świata, zwłaszcza na poziomie UE.

                                               
1 Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change (Czy UE 
dysponuje wystarczającymi środkami, aby zrealizować cele w zakresie polityki w dziedzinie energii oraz zmian 
klimatycznych), Departament Tematyczny Spraw Budżetowych, Parlament Europejski, 2008 r.
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Informacje poufne i manipulacja rynkowa
Przeciętnie w tygodniu sprzedawanych jest ponad 10 milionów uprawnień, co tworzy rynek 
o wartości kilku miliardów euro. Niejasny jest jednak prawny charakter tych uprawnień. 
Niektóre kraje uznają je za instrumenty finansowe, handel którymi nadzorowany jest przez 
instytucję zajmującą się usługami finansowymi, podczas gdy inne kraje uważają je za 
normalny towar, a jedynie pochodne od tych uprawnień postrzegają jako instrumenty 
finansowe1. Celem uniknięcia manipulacji rynkowej oraz handlu wykorzystującego poufne 
informacje, ważne jest rozważenie sposobu, w jaki można zastosować zasady rynku 
finansowego do uprawnień do emisji. Dzięki zastosowaniu podobnych zasad, kształtowanie 
cen na rynku opierać się będzie w większym stopniu na odpowiedniej informacji rynkowej, 
a mniej na antykonkurencyjnej spekulacji, na przykład poprzez fundusze zabezpieczające lub 
niezależne fundusze inwestycyjne. Ponadto, publikacja przez Komisję i państwa 
członkowskie kluczowych informacji rynkowych powinna być rygorystycznie i wyraźnie 
regulowana, ponieważ rozpowszechnianie istotnych danych rynkowych może mieć 
potencjalnie poważne konsekwencje finansowe. Takie same zasady winny mieć zastosowanie 
do istotnych informacji giełdowych.

„Wyciek emisji” ditlenku węgla
Dopóki nie powstaną globalne ramy w tej dziedzinie, zbyt biurokratyczny system 
ograniczania emisji mógłby prowadzić do przenoszenia przez przedsiębiorstwa swojej 
produkcji poza UE. Miałoby to nie tylko konsekwencje gospodarcze i społeczne, ale 
zaszkodziłoby również celom ekologicznym, ponieważ firmy te przestałyby podlegać tym 
samym kontrolom emisji. Komisja uznaje istnienie tego problemu, lecz odkłada jego 
rozwiązanie. Do roku 2010 zidentyfikowane zostaną sektory narażone na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, a do roku 2011 Komisja zaproponuje 
możliwe środki zapobiegające temu zjawisku (100% bezpłatne przydzielanie uprawnień i/lub 
pokrycie kosztów importu w ramach EU ETS). Ponadto co 3 lata wykaz narażonych sektorów 
będzie podlegał przeglądowi. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraźnie preferuje 
ogólnoświatowe porozumienie, które obejmie wszystkie odpowiednie przedsiębiorstwa i 
sektory. Na wypadek, gdyby nie osiągnięto tego celu, drugą najlepszą opcją byłyby 
ogólnoświatowe porozumienia sektorowe (obejmujące obiektywne, możliwe do 
zweryfikowania cele w zakresie redukcji emisji). Jednak gdyby obie możliwości nie zostały 
wykorzystane, UE powinna dysponować mechanizmem, który zapewni jej konieczną 
pewność oraz przewidywalność, niezbędne do długoterminowych inwestycji, a także 
odnowienia portfeli aktywów w tych sektorach. Biorąc pod uwagę, że system zacznie 
funkcjonować w 2013 r., przedsiębiorstwa i inwestorzy potrzebują wcześniejszej i 
długoterminowej pewności co do tego, ile uprawnień otrzyma każdy sektor. Z drugiej strony, 
jeżeli UE już teraz określi, które sektory będą chronione poprzez darmowe uprawnienia, 
można niepotrzebnie zaszkodzić międzynarodowym negocjacjom. Najlepszym sposobem na 
zapewnienie większej pewności dla podmiotów działających na rynku bez uszczerbku dla 
międzynarodowych negocjacji jest przyspieszenie harmonogramu Komisji oraz wydłużenie 
okresu pomiędzy przeglądami, przy jednoczesnym dopilnowaniu, aby nie następowały żadne 
ogłoszenia przed spodziewanym na grudzień 2009 r. zakończeniem negocjacji.

MŚP i biurokracja

                                               
1 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States (Stosowanie przez państwa 
członkowskie UE dyrektywy w sprawie handlu emisjami), Europejska Agencja Handlu Emisjami, 2008 r.
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Przejęcie inicjatywy w dziedzinie niskoemisyjnej technologii oraz inwestowanie w nią jest 
korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednak konkretne środowisko 
regulacyjne powinno wziąć pod uwagę ich szczególną sytuację. Wniosek umożliwia 
wykluczenie z systemu małych instalacji spalania (poniżej 25 MW), o ile wprowadzone 
zostaną ekwiwalentne środki. Jest to raczej niski próg. Jedna trzecia wszystkich instalacji 
spalania objętych przez system jest stosunkowo niewielka (poniżej 50 MW), lecz razem 
odpowiadają one jedynie za 2% całkowitych odnotowanych emisji1. Wydaje się zatem 
wydajne pod względem kosztów podniesienie tego progu dla małych instalacji (na przykład 
do pułapu określonego w dyrektywie IPPC), aby umożliwić opcję wykluczenia z systemu.

Dalsza harmonizacja
Aby zagwarantować większą pewność prawną oraz stworzyć rzeczywiście równe szanse dla 
wszystkich podmiotów w UE, przewidzieć należy dalszą harmonizację. Dotyczy to definicji 
(na przykład zamykania), ale również opłat/obciążeń i grzywien/kar. Na przykład 
maksymalne grzywny za podobne naruszenia różnią się zasadniczo w poszczególnych 
państwach członkowskich: wahają się od 600 euro do 15 milionów euro.

Aspekty międzynarodowe
System EU ETS powinien stanowić pierwszy krok do utworzenia światowego systemu handlu 
emisjami. Dlatego też kluczowe jest umożliwienie połączenia z EU ETS innych systemów 
handlu oraz wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów wspólnotowych w celu 
zachęcenia krajów trzecich otaczających UE do przyłączenia się do systemu EU ETS. 
W przypadku krajów rozwijających się, UE musi określić możliwości, jakie oferuje EU ETS, 
aby wesprzeć te państwa w osiągnięciu neutralności w zakresie emisji poprzez konieczne 
inwestycje oraz przekazywanie wiedzy.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 

                                               
1 idem, s. 7.
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Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych oraz krajów 
uprzemysłowionych w ostatnim czasie w 
proces redukcji emisji, a także udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

W kontekście stale rosnącego udziału w emisjach krajów uprzemysłowionych w ostatnim 
czasie, konieczne jest, by za cel obrano zapewnienie ich udziału w procesie, a nie jedynie 
zachęcenie ich do takiego udziału. Konieczne jest, by za cel obrano zapewnienie udziału 
krajów rozwiniętych w procesie, a nie jedynie zachęcenie ich do takiego udziału.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swojej rezolucji z dnia 31 stycznia 
2008 r. dotyczącej wyników konferencji w 
sprawie zmian klimatu, która odbyła się 
na Bali (COP 13 i COP/MOP 3), 
Parlament Europejski przypomniał swoje 
stanowisko, zgodnie z którym państwa 
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uprzemysłowione powinny zobowiązać się 
do obniżenia swoich emisji gazów 
cieplarnianych – w porównaniu z danymi 
z 1990 r. – o co najmniej 30% do 2020 r. 
i o 60-80% do roku 2050. Biorąc pod 
uwagę, że przewiduje pozytywny wynik 
negocjacji COP 15, które mają się odbyć 
w Kopenhadze w 2009 r., Unia 
Europejska powinna zacząć 
przygotowywać surowsze cele w zakresie 
redukcji emisji na rok 2020 i kolejne lata 
oraz powinna dążyć do zapewnienia, że po 
roku 2013 wspólnotowy system umożliwi 
w razie konieczności określenie bardziej 
rygorystycznych limitów emisji, jako część 
wkładu Unii w nowe porozumienie 
międzynarodowe.

Uzasadnienie

Należy podkreślić duże ambicje Parlamentu w odniesieniu do zwalczania zmian 
klimatycznych. Najlepszą drogą do wypełnienia tego zadania jest zawarcie 
międzynarodowego porozumienia, które ma nastąpić w Kopenhadze do końca 2009 r. Ten 
wniosek powinien być postrzegany jako dowód na ogromne oddanie UE tej sprawie, ale także 
jako sygnał, że UE przygotowuje się do ustalenia zaostrzonych celów, które pojawią się wraz 
z zawarciem nowego porozumienia. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
uznanego w skali międzynarodowej za rok 
referencyjny zgodnie z protokołem 
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odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

z Kioto, należy do roku 2020 r. obniżyć 
liczbę uprawnień do emisji przydzielonych 
w odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku do poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

Uzasadnienie

W przypadku redukcji o 20% w stosunku do 1990 r. całkowita ilość dopuszczalnych emisji 
wynosić będzie 4,65 mld t. Do roku 2020 sektory nieobjęte ETS powinny osiągnąć redukcję 
o 2,67 mld t. Powyższe obliczenia – w przeciwieństwie do twierdzenia Komisji – wykazują, że 
od sektorów objętych ETS należy wymagać obniżenia emisji o 15% w stosunku do roku 2005.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Drzewa stojące, lecz również drewno i 
jego pochodne, stanowią bardzo ważne 
źródło sekwestracji i składowania ditlenku 
węgla. Tarcica pozwala ponadto - dzięki 
zastąpieniu paliw kopalnych - walczyć z 
efektem cieplarnianym. Lasy są zatem 
prawdziwymi naturalnymi magazynami 
ditlenku węgla, który jednak jest 
uwalniany do atmosfery, gdy lasy są 
karczowane i palone, dlatego też istotne 
jest wprowadzenie mechanizmów ochrony 
lasów, aby złagodzić ocieplenie klimatu. 

Uzasadnienie

Zmiany sposobu użytkowania gruntów (np. wylesianie obszarów tropikalnych) są winne 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. 

Tylko we Francji, samo składowanie odpowiada 15,6 mln ton ditlenku węgla i przechwytuje 
10% emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie jest szacowane na 14 mln ton ditlenku węgla. 
Gdyby nie lasy i drewno, Francja wytwarzałaby 108 mln ton, czyli około 20%, ditlenku węgla 
więcej.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Ze względu na istotny potencjał 
sektora leśnego w zakresie łagodzenia 
ocieplenia klimatu należy wprowadzić 
środki zachęcające do jego wykorzystania 
i rozwoju, 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 ditlenku 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 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy dostosować dyrektywę 
2003/87/WE i dyrektywę ją zmieniającą 
2004/101/WE do postanowień protokołu z 
Kioto w zakresie działań związanych z 
użytkowaniem gruntów, zmianą 
przeznaczenia gruntów i leśnictwem 
(LULUCF).

Uzasadnienie

Protokół z Kioto wyznacza krajom uprzemysłowionym, wymienionym w załączniku B, cele 
ilościowe w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W wielu artykułach 
przywołuje się działania LULUCF (z jęz. angielskiego „Land Use, Land Use Change and 
Forestry”), tj. działania związane z zalesianiem, ponownym zalesianiem, wylesianiem, 
gospodarką leśną, gospodarowaniem obszarami rolniczymi, gospodarowaniem pastwiskami 
oraz odnową roślinności. 
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy w pełni powiązać system 
wspólnotowy z mechanizmami 
projektowymi przewidzianymi w protokole 
z Kioto poprzez włączenie działań 
LULUCF do zakresu stosowania dyrektyw 
2003/87/WE i 2004/101/WE.

Uzasadnienie

Dyrektywa 2004/101/WE z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 
wyłącza z zakresu jej stosowania działalność związaną z lasami i z rolnictwem.

Przemysł leśny i szereg organizacji zajmujących się ochroną środowiska popierają objęcie 
działań LULUCF systemem EU ETS. Podkreślają one decydujący wpływ tych działań na
zmiany klimatu: wylesianie jest bowiem odpowiedzialne za 20% emisji gazów cieplarnianych 
w skali światowej. Włączenie tych działań byłoby również sposobem na wspieranie 
zrównoważonego rozwoju w krajach nieuprzemysłowionych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Komisja powinna rozpatrzyć zasady 
włączenia działań LULUCF do zakresu 
stosowania dyrektyw 2003/87/WE i 
2004/101/WE w świetle postępu 
technicznego i propozycji przedstawionych 
na konferencji na Bali. Powinna również 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek legislacyjny w tej 
sprawie najpóźniej do końca 2008 r.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie zarzucają Komisji Europejskiej niewystarczające 
uzasadnienie decyzji o wyłączeniu działań LULUCF i wyrażają ubolewanie nad dokonanym 
przez nią wyborem, zważywszy na fakt, że w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 9 marca 
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2007 r. oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczącej 
konferencji na Bali w sprawie zmian klimatu wezwano Komisję do rozważenia objęcia działań 
LULUCF systemem EU ETS. Włączenie tych działań w przypadku krajów rozwijających się 
stanowiłoby znaczące źródło finansowania, które byłoby w stanie zapewnić ochronę 
różnorodności biologicznej i odtworzenie zniszczonych lasów. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki, chociaż takie 
instalacje powinny mieć prawo do 
dobrowolnego pozostania w ramach 
systemu wspólnotowego. Biorąc pod 
uwagę prostotę systemu administrowania, 
próg ten oferuje największe korzyści, jeśli 
chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. Podczas rewizji 
niniejszej dyrektywy należałoby rozważyć 
zmianę wspomnianego progu, biorąc pod 
uwagę wkład małych instalacji w 
całkowity poziom emisji, obciążenia 
administracyjne oraz doświadczenie 
zdobyte we wprowadzaniu podobnych 
środków. W następstwie zrezygnowania z 
pięcioletnich okresów przydziału 
uprawnień, a także celem zwiększenia 
pewności i przewidywalności, należy 
ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby wciąż poszukiwać możliwości dalszego zmniejszania obciążeń 
administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, unikać niepotrzebnych kosztów 
administracyjnych i biurokracji oraz zwiększać wydajność systemu. W chwili obecnej jedna 
trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez system to małe instalacje, które łącznie 
stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych emisji. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 
ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Podstawową zasadą przyznawania 
uprawnień powinna być zatem ich 
sprzedaż w drodze licytacji, ponieważ jest 
to najprostszy system, uważany również 
powszechnie za najbardziej wydajny 
ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno 
także wyeliminować nadzwyczajne zyski 
oraz zapewnić nowym podmiotom 
rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 
ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Podstawową zasadą przyznawania 
uprawnień będzie zatem ich sprzedaż w 
drodze licytacji, ponieważ jest to 
najprostszy system, uważany również 
powszechnie za najbardziej wydajny 
ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno 
także wyeliminować nadzwyczajne zyski 
oraz zapewnić nowym podmiotom 
rynkowym oraz gospodarkom o szybkim 
tempie rozwoju takie same warunki 
konkurencji, jak w przypadku istniejących 
instalacji. Komisja winna nadzorować 
licytacje oraz dalsze funkcjonowanie 
rynku ditlenku węgla celem zapewnienia, 
że te dwa cele zostaną osiągnięte. Aby 
zapewnić wspólne i spójne podejście do 
sprzedaży w drodze licytacji w całej Unii, 
sprzedażą tą powinna kierować Komisja 
lub kompetentny w tym zakresie organ 
wyznaczony przez Komisję. 
Zagwarantowałoby to również możliwość 
tworzenia wspólnej puli dochodów z 
licytacji oraz wykorzystania ich w 
wydajniejszy i skuteczniejszy sposób.
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Uzasadnienie

Aby ograniczyć niepewność przedsiębiorców, poczynić postępy w zakresie harmonizacji 
i zmaksymalizować wydajność, sprzedaż w drodze licytacji powinna być zarządzana 
centralnie. Ponadto Komisja winna monitorować wpływ sprzedaży w drodze licytacji celem 
zapewnienia, że dostarcza ona spodziewanych korzyści.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Celem zagwarantowania 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
emisji ditlenku węgla i rynku energii 
elektrycznej, sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji na okres rozpoczynający 
się w 2013 r. powinna zacząć się 
najpóźniej w roku 2011 i opierać się na 
jasnych i obiektywnych, określonych 
z odpowiednim wyprzedzeniem, zasadach.

Uzasadnienie

Terminowe, skuteczne i wystarczająco płynne funkcjonowanie rynku emisji ditlenku węgla ma 
zasadnicze znaczenie dla wsparcia wydajnego działania rynku energii elektrycznej. Ponieważ 
rynek ten charakteryzuje się umowami terminowymi, faktyczna sprzedaż w drodze licytacji 
powinna rozpocząć się z dużym wyprzedzeniem. Ponadto, zasady sprzedaży w drodze licytacji 
i szczegółowe przepisy związane z jej organizacją powinny być publikowane z dużym 
wyprzedzeniem, tak aby umożliwić przedsiębiorstwom optymalizację ich strategii 
przetargowych. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Komisja powinna kontynuować 
analizę innych środków promowania 
najbardziej niskoemisyjnych i 
energooszczędnych praktyk w sektorach 
objętych systemem wspólnotowym, jak 
również w innych sektorach. W 
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szczególności winna ona zbadać do 
września 2009 r. możliwość opracowania 
dla całej UE systemu tzw. białych 
certyfikatów, co przyniosłoby korzyści dla 
podmiotów dokonujących inwestycji 
w zakresie wydajności energii.

Uzasadnienie

W art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych Komisję wzywa się do zbadania, czy należy wysunąć wniosek 
dotyczący tzw. białych certyfikatów w oparciu o pierwsze trzy lata stosowania tej dyrektywy. 
Nie ustalono konkretnej daty zakończenia tego ważnego badania. W ramach projektu „Euro 
White Cert” analizowana jest obecnie możliwość stworzenia ogólnounijnego systemu tzw. 
białych certyfikatów oraz jego potencjalne powiązanie z EU ETS.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Nie należy tworzyć zbytecznych 
zakłóceń konkurencji między 
instalacjami, niezależnie od tego, czy są 
one zewnętrzne, czy też nie.

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkich zakłóceń na rynku wewnętrznym powodowanych rozdziałem 
przydziałów, który skutkowałby przeniesieniem produkcji z instalacji zewnętrznych do 
instalacji wewnętrznych, co w rezultacie przyniosłoby zwiększenie emisji CO2. Celem 
unijnego systemu handlu przydziałami emisji jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
zaś zaprzestanie stosowania obecnych energooszczędnych metod produkcji gazów 
przemysłowych mogłoby wywołać niepożądany skutek.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu zwiększenia przejrzystości 
oraz zapobieżenia nadużyciom rynkowym, 
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łącznie ze szkodliwymi działaniami 
spekulacyjnymi w handlu uprawnieniami 
i ich pochodnymi, Komisja powinna 
rozważyć stosowanie do handlu emisjami 
wspólnotowych zasad odnoszących się do 
instrumentów finansowych, jak również 
publikację wszelkich istotnych dla rynku 
informacji, które mogłyby wpłynąć na taki 
handel. Komisja powinna kontynuować 
monitorowanie rozwoju rynku ditlenku 
węgla celem zapewnienia, że system 
wspólnotowy w dalszym ciągu będzie 
pełnił swoją podstawową funkcję 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
w efektywny pod względem kosztów oraz 
wydajny gospodarczo sposób.

Uzasadnienie

Kluczowe jest zapewnienie stosowania zasad rządzących instrumentami finansowymi 
w odniesieniu do handlu uprawnieniami w celu zwiększenia pewności przedsiębiorców oraz 
podniesienia przejrzystości. Wykorzystywanie w handlu informacji poufnych i manipulacja 
rynkowa mogłyby nie tylko zakłócić działanie rynku, ale także obniżyć jego wiarygodność i 
pewność inwestorów, prowadząc do fałszywych sygnałów dotyczących cen oraz braku 
płynności rynkowej. Ponadto w związku ze zdefiniowaniem uprawnień jako instrumentów 
finansowych, ich handel podlegać będzie nadzorowi organów finansowych oraz będą miały 
do nich zastosowanie zasady rządzące na przykład funduszami inwestycyjnymi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Należy zachęcać kraje trzecie 
sąsiadujące z Unią do włączenia się w 
system wspólnotowy, jeżeli działają one 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Dla 
promowania tego celu Komisja powinna 
dołożyć wszelkich starań podczas 
negocjacji oraz w odniesieniu do 
udzielania wsparcia finansowego 
i technicznego krajom kandydującym oraz 
potencjalnym krajom kandydującym, 
a także krajom objętym europejską 
polityką sąsiedztwa. Ułatwiłoby to 
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przekazywanie tym krajom technologii 
i wiedzy, co stanowi ważny sposób 
dostarczania wszystkim ekonomicznych, 
ekologicznych oraz społecznych korzyści.

Uzasadnienie

Zachęcenie krajów sąsiadujących z UE do przyłączenia się do EU ETS jest kwestią kluczową. 
Jest to nie tylko istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju, ale także odnosi się 
do kwestii przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji firm UE za granicę. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ważne jest, aby system wspólnotowy 
został w przyszłości rozszerzony, tak aby 
obejmował inne podmioty emitujące 
znaczne ilości gazów cieplarnianych, 
zwłaszcza w sektorze transportu, takie jak 
przedsiębiorstwa transportu morskiego. 
W tym celu Komisja powinna możliwie 
najszybciej zaproponować odpowiednie 
poprawki, razem z oceną wpływu, tak aby 
do roku 2013 włączyć sektor transportu 
morskiego w ramy systemu 
wspólnotowego i żeby ustalić termin 
włączenia w ten system transportu 
drogowego.

Uzasadnienie

Ważne jest dalsze włączanie w EU ETS transportu, zwłaszcza morskiego. W chwili obecnej 
brakuje należytej oceny wpływu oraz wiarygodnych danych. Jednak podczas kolejnego 
przeglądu Komisja winna rozszerzyć zakres systemu. 
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Celem zapewnienia równych szans 
na rynku wewnętrznym, Komisja 
powinna, o ile to stosowne, opracować 
wytyczne lub przedstawić wnioski w celu 
dalszej harmonizacji w zakresie 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
w kwestiach takich jak definicje, opłaty i 
kary.

Uzasadnienie

Aby zapewnić większą pewność prawną oraz stworzyć rzeczywiście równe szanse dla 
wszystkich podmiotów w UE, przewidzieć należy dalszą harmonizację, na przykład 
w odniesieniu do definicji (zamykanie) oraz grzywien i kar wprowadzanych przez państwa 
członkowskie. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Informacje o stosowaniu niniejszej 
dyrektywy powinny być łatwo dostępne, 
w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Aby wspomóc 
przedsiębiorców, a w szczególności MŚP, 
w dostosowywaniu się do wymogów 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny stworzyć krajowe 
punkty informacyjne.

Uzasadnienie

Wiele firm objętych systemem EU ETS to MŚP, którym brakuje wystarczających zasobów, i 
które mogą znajdować się w niekorzystnym położeniu w stosunku do dużych firm pod 
względem uzyskiwania uprawnień poprzez sprzedaż w drodze licytacji i handel. Minimum 
tego, co można uczynić w tej sprawie, to zapewnienie im łatwego dostępu do informacji na 
temat szczegółowych wymogów. Najlepsze praktyczne rozwiązania tej sytuacji różnią się w 
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poszczególnych państwach członkowskich, w zależności od istniejących specyficznych ram 
instytucjonalnych, jak w przypadku dyrektywy REACH. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsza dyrektywa ustanawia system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie (zwany 
dalej „systemem wspólnotowym") w 
celu wspierania zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych w efektywny pod 
względem kosztów oraz skuteczny 
gospodarczo sposób, propagując przy tym 
innowacyjność i zachowując oraz 
poprawiając konkurencyjność.”

Uzasadnienie

System ETS powinien prowadzić do rozwijania innowacji w zakresie niskiej emisji ditlenku 
węgla, dzięki którym przedsiębiorstwa UE uzyskają długoterminową przewagę nad 
konkurentami spoza UE. W przypadkach, w których ETS prowadzi do zagrożenia 
przenoszeniem produkcji wysokoemisyjnej do państw trzecich należy zachować 
konkurencyjność przedsiębiorstw UE.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „gazy cieplarniane” oznaczają gazy 
wymienione w załączniku II oraz inne 
gazowe składniki atmosfery, zarówno 

c) „gazy cieplarniane” oznaczają gazy 
wymienione w załączniku II oraz wszelkie 
inne gazy, które zostaną jako takie 
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naturalne, jak i antropogeniczne, które 
pochłaniają i reemitują promieniowanie 
podczerwone;

zdefiniowane w ramach porozumienia 
międzynarodowego;

Poprawka 21

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 
znaczne rozszerzenie jego możliwości 
w następstwie przedłożenia Komisji 
wykazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[(u)]„producent energii elektrycznej” 
oznacza instalację, która w dniu 1 stycznia 
2005 r. lub później wytwarzała energię 
elektryczną przeznaczoną do sprzedaży 
osobom trzecim, i która jest objęta 
wyłącznie kategorią „Dostawa energii 
elektrycznej lub cieplnej” w załączniku I.

[(u)]„producent energii elektrycznej” 
oznacza instalację, która w dniu 1 stycznia 
2005 r. lub później wytwarzała energię 
elektryczną przeznaczoną do sprzedaży 
osobom trzecim, która głównie dostarcza 
do publicznych sieci 
elektroenergetycznych i która jest objęta 
wyłącznie kategorią „Dostawa energii 
elektrycznej lub cieplnej” w załączniku I.
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Uzasadnienie

Groźba międzynarodowej konkurencji zmusza do objęcia autoproducentów bezpłatnymi 
przydziałami. Gałęziom przemysłu innym niż producenci energii elektrycznej trzeba 
pozostawić możliwość kierowania własną infrastrukturą energetyczną, w którą już 
zainwestowały. Z tego względu należy zmienić tę definicję. Autoproducenci, których w 
dyrektywie 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej określono jako „osobę fizyczną lub 
prawną wytwarzającą energię elektryczną zasadniczo na swój własny użytek” nie powinni 
być wyłączeni z rozdziału nieodpłatnych przydziałów.

Poprawka 23

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) „instalacja zeksternalizowana” 
oznacza instalację będącą własnością 
strony trzeciej lub przez nią zarządzaną, 
spełniającą funkcję, którą zamiennie 
można uzyskać dzięki wewnętrznej 
działalności produkcyjnej włączonej do 
procesu produkcji odnośnego sektora 
gospodarczego;

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie „instalacji zeksternalizowanych”, aby uniknąć sytuacji, w której 
podmiotów tych dotyczą inne metody rozdzielania uprawnień, a tym samym inne koszty -
wyższe niż w przypadku produkcji wewnętrznej w sektorach, które one zasilają.

Poprawka 24

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

(ub) „międzynarodowe porozumienie” 
oznacza porozumienie pomiędzy krajami 
zawarte w kontekście Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC), prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu dzięki ograniczeniu 
wzrostu temperatury na świecie do 2°C, i 
które można egzekwować pod względem 
prawnym, monitorować i kontrolować 
oraz które jest objęte obowiązkiem 
sprawozdawczym; takie porozumienie 
międzynarodowe powinno zawierać 
określenie masy krytycznej światowej 
produkcji sektorowej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 - akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przynajmniej raz na pięć lat właściwy 
organ dokonuje przeglądu pozwolenia na 
emisję gazów cieplarnianych i w razie 
potrzeby dokonuje w nim wszelkich 
stosownych zmian.

Przynajmniej raz na pięć lat właściwy 
organ dokonuje przeglądu pozwolenia na 
emisję gazów cieplarnianych i w razie 
potrzeby dokonuje w nim wszelkich 
stosownych zmian w świetle najnowszych 
odkryć naukowych.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, ze przegląd pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych i wszelkie 
proponowane zmiany zostaną przeprowadzone w świetle nowych danych naukowych.
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Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a.

1. Począwszy od 2013 r. Komisja lub 
właściwy organ wyznaczony przez Komisję
dokonują sprzedaży w drodze licytacji 
wszystkich przydziałów, które nie są 
rozdzielane bezpłatnie zgodnie z art. 10a.

Uzasadnienie

Aby ograniczyć niepewność przedsiębiorców, poczynić postępy w zakresie harmonizacji 
i zmaksymalizować wydajność, sprzedaż w drodze licytacji powinna być zarządzana 
centralnie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
w każdym państwie członkowskim, składa 
się z:

Uzasadnienie

Podczas gdy wciąż aktualna jest kwestia zróżnicowania ilości praw aukcyjnych dla 
uczestników licytacji w różnych państwach członkowskich, sprzedaż w drodze licytacji 
powinna być zarządzana w sposób centralny. Wyjaśnienie tego wymaga wprowadzenia 
niniejszej zmiany.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 90 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

(a) 80 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2008 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

Uzasadnienie

Rok 2008 to pierwszy rok, w którym pozyskiwanie spójnych danych dla systemu UE ETS 
będzie powszechne dla wszystkich 27 państw członkowskich. Ponadto w 2008 r. zaczyna 
obowiązywać nowa definicja instalacji. 

Proponuje się, by dodatkowych 10% całkowitej ilości przydziałów podlegało licytacji między 
państwami członkowskimi w oparciu o wyniki osiągnięte począwszy od bazowego roku 
protokołu z Kioto do 2008 r., czyli pierwszego roku okresu zobowiązań w ramach protokołu z 
Kioto. Takie podejście właściwie odzwierciedla wyniki poszczególnych krajów-sygnatariuszy 
Kioto, co przewidziano w konkluzjach wiosennych szczytów Rady Europejskiej w 2007 
i 2008 r.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) 10 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie zgodnie z wynikami 
osiągniętymi między rokiem bazowym 
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protokołu z Kioto a 2008 r. w celu 
wynagrodzenia wysiłku włożonego do tej 
pory we wprowadzanie przez nie systemu 
wspólnotowego.

Uzasadnienie

Rok 2008 to pierwszy rok, w którym pozyskiwanie spójnych danych dla systemu UE ETS 
będzie powszechne dla wszystkich 27 państw członkowskich. Ponadto w 2008 r. zaczyna 
obowiązywać nowa definicja instalacji. 

Proponuje się, by dodatkowych 10% całkowitej ilości przydziałów podlegało licytacji między 
państwami członkowskimi w oparciu o wyniki osiągnięte począwszy od bazowego roku 
protokołu z Kioto do 2008 r., czyli pierwszego roku okresu zobowiązań w ramach protokołu z 
Kioto. Takie podejście właściwie odzwierciedla wyniki poszczególnych krajów-sygnatariuszy 
Kioto, co przewidziano w konkluzjach wiosennych szczytów Rady Europejskiej w 2007 
i 2008 r.

Poprawka 30

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

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. Połowa 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), są wykorzystywane w ramach 
odpowiedniego funduszu. Nie więcej niż 
połowa tego funduszu jest 
wykorzystywana w najbardziej skuteczny i 
efektywny sposób na następujące cele:

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 europejskiego 

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych z krajów rozwijających się , 
w szczególności krajów najsłabiej 
rozwiniętych, w tym przez wkład na rzecz 
Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej; 
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strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r.;
c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;
d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu lub 
degradacji gleby lub działania 
odwracające te procesy, w szczególności 
w krajach najmniej rozwiniętych;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

(ea) rozwijanie możliwości 
instytucjonalnych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w celu skutecznego 
opracowania projektów w zakresie 
ograniczania emisji oraz zarządzania 
nimi.
Pozostała część funduszu, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, jest 
wykorzystywana na następujące cele:
(i) finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i dostosowania się do zmian 
klimatycznych, w tym udziału w 
inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych lub 
Europejskich Platform 
Technologicznych;
(ii) ułatwienie dostosowania się do 
skutków zmian klimatycznych we 
Wspólnocie;

(f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 

(iii) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
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racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;

(iv) łagodzenie skutków systemu 
wspólnotowego w regionach, w których 
występują szczególne wyzwania 
wynikające z warunków geograficznych i 
demograficznych poprzez udzielenie tym 
regionom pomocy w opracowaniu 
zrównoważonej polityki energetycznej;
oraz 

(g) pokrycie kosztów zarządzania 
systemem wspólnotowym.

(v) pokrycie kosztów zarządzania 
systemem wspólnotowym.

3a. Zgodnie z zasadami pomocy 
państwowej państwa członkowskie 
przekazują pozostałą część dochodów 
uzyskanych w wyniku sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów, o których mowa w 
ust. 2, łącznie ze wszystkimi dochodami z 
licytacji, o których mowa w ust. 2 lit. b), 
na badania, innowacje i inwestycje w 
dziedzinie technologii niskoemisyjnych, w 
tym m.in. energii odnawialnej, 
wychwytywania i podziemnego 
składowania gazów cieplarnianych i 
bardziej sprawnych pod względem 
energetycznym procesów produkcyjnych. 
Państwa członkowskie przyjmują środki 
zapewniające wykorzystanie przekazanych 
dochodów wyłącznie na te cele i określają 
powyższe środki w sprawozdaniu, o 
którym mowa w ust. 4. 

Poprawka 31

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 

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
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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].

harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący.

Komisja zasięga opinii wszystkich 
właściwych zainteresowanych stron 
z wyprzedzeniem, przed przedłożeniem 
niniejszego rozporządzenia. Licytacje są 
zaprojektowane i przeprowadzone w taki 
sposób, by:
(a) celem licytacji był rozdział przydziałów 
operatorom lub pośrednikom rynku po 
cenie określonej przez rynek, a nie 
osiągnięcie maksymalizacji zysków lub 
osiągnięcie z góry określonej ceny;
(b) na rynku stale zachowana była 
wystarczająca płynność, w szczególności w 
2013 r. W tym celu proces musi być 
przewidywalny, w szczególności 
w odniesieniu do harmonogramu oraz 
przebiegu licytacji oraz ilości przydziałów, 
które mają być udostępnione;
(c) były otwarte dla każdego posiadacza 
ważnego rachunku w ramach systemu 
wspólnotowego, który zdolny jest do 
dostarczenia finansowego zabezpieczenia 
zapewniającego honorowanie ofert;
(d) operatorzy, a w szczególności 
wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa 
objęte systemem wspólnotowym, miały 
uczciwy i równy dostęp do licytacji oraz 
możliwość pełnego uczestnictwa;
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(e) udział w nich nie nakładał na 
operatorów nieuzasadnionych obciążeń 
finansowych;
(f) wszyscy uczestnicy mieli dostęp do tych 
samych informacji w tym samym czasie; 
oraz 
(g) uczestnicy nie działali w zmowie lub w 
żaden inny sposób nie zakłócali przebiegu 
licytacji.
Środek, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].

Uzasadnienie

Celem włączenia lit. c) jest określenie definicji uczestnika licytacji, a w szczególności 
zapewnienie, że uczestnicy dostarczą zabezpieczenia, że są w stanie honorować swe oferty. 
Niedopełnienie tego mogłoby stwarzać okazję do spekulacji.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia 31 grudnia 2008 r. Komisja 
opublikuje jasną definicję uprawnień do 
emisji, która winna wykluczać możliwość 
ich sekurytyzacji na rynkach finansowych 
oraz, w przypadku sprzedaży w drodze 
licytacji, stawiania w korzystniejszym 
położeniu tych licytujących, którzy 
wykorzystają je na potrzeby produkcji 
energii lub dóbr przemysłowych.

Uzasadnienie

Wobec braku wyraźnych zasad, prawa do emisji staną się produktami finansowymi. Jeżeli 
aukcje oraz rynki wtórne będą otwarte dla wszystkich uczestników licytacji (łącznie z 
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inwestorami instytucjonalnymi, funduszami zabezpieczającymi, funduszami publicznymi, itd.), 
pojawi się zagrożenie czysto spekulacyjnego kształtowania się cen. Dlatego też dostęp do 
pierwotnej procedury licytacji winien być otwarty wyłącznie dla uczestników licytacji, którzy 
potrzebują praw do emisji w procesie produkcji.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 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 2010 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.

Środki te, mające 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].

Środki te, mające 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].

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, a także 
zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, wprowadzają ogólnounijne 
standardy ex ante określone na poziomie 
najmniej intensywnych emisji CO2 na 
jednostkę w odniesieniu do emisji gazów 
cieplarnianych i sprawności energetycznej 
instalacji w każdym sektorze 
otrzymującym bezpłatne przydziały. Te 
sektorowe standardy opierają się na 
najlepszych technologiach 
charakteryzujących się najniższymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
i najniższym zużyciem energii, w tym 
technicznym potencjale redukcji emisji 
oraz na technologiach dostępnych na 
rynku, włączając w to zamienniki, mające 
ogólne zastosowanie alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy, 
kogenerację oraz wychwytywanie 
i składowanie gazów cieplarnianych. 
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Nieodpłatne rozdzielanie uprawnień 
instalacjom nie przekracza poziomu 
wskazanego przez odpowiedni standard 
sektorowy, tak aby skorzystali na tym 
najbardziej skuteczni operatorzy. Ogólnie, 
środki, o których mowa w akapicie 
pierwszym, nie stanowią zachęty do 
zwiększania ogólnych emisji lub emisji na 
jednostkę produkcji. Ustanawiając 
standardy Komisja konsultuje się z 
zainteresowanymi sektorami i innymi 
odpowiednimi podmiotami. Nie rozdziela 
się żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej, z wyjątkiem 
energii powstałej w związku z energią 
cieplną w przemyśle dzięki 
wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie 
2004/8/WE, lub z pozostałości procesu 
przemysłowego przy wykorzystaniu 
najlepszych dostępnych technologii, pod 
warunkiem że przeznaczona jest do 
wykorzystania na własny użytek przez 
operatora; są one przydzielane według 
tych samych zasad przyznawania 
uprawnień, jakie mają zastosowanie do 
danej działalności przemysłowej zgodnie z 
załącznikiem 1. 
W przypadkach, kiedy gaz odlotowy 
pochodzący z procesu produkcyjnego 
wykorzystywany jest jako gaz paliwowy, 
wszystkie uprawnienia są przydzielane 
operatorom instalacji wytwarzających 
gazy odlotowe na takich samych zasadach 
przydzielania, jakie mają zastosowanie dla 
danej działalności przemysłowej zgodnie z 
załącznikiem 1.

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 

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 
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jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
sporządzi sprawozdanie na temat wyników 
prowadzonych przez nią badań mających 
na celu stwierdzenie, czy stosowne jest 
składanie wniosku dotyczącego dyrektywy 
w sprawie białych certyfikatów, zgodnie 
z art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych1. W szczególności 
sprawozdanie to określa możliwość 
utworzenia obowiązkowego, 
ogólnowspólnotowego systemu handlu 
białymi certyfikatami, dostarczając 
dalszych zachęt dla operatorów 
korzystających z nieodpłatnych uprawnień 
do inwestowania w metody i technologie 
charakteryzujące się niskim zużyciem 
energii, ustanawiając obowiązkowe dla 
uczestników cele lub limity związane 
z wydajnością energetyczną i zapewniając 
system certyfikatów, którymi można 
handlować, uzyskanych poprzez przyjęcie 
metod i technologii wydajnych pod 
względem zużycia energii. Jeżeli 
sprawozdanie wykaże, że taki system byłby 
korzystny z punktu widzenia ochrony 
środowiska, efektywności kosztów oraz 
praktycznej wykonalności, a także byłby 
zgodny z zasadami lepszych regulacji 
prawnych, do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja złoży stosowne wnioski 
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legislacyjne.
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

Uzasadnienie

W art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych Komisję wzywa się do zbadania, czy należy wysunąć wniosek 
dotyczący tzw. białych certyfikatów w oparciu o pierwsze trzy lata stosowania tej dyrektywy. 
Nie ustalono konkretnej daty zakończenia tego ważnego badania. W ramach projektu „Euro 
White Cert” wspieranego przez program „Inteligentna Energia dla Europy”, analizowana 
jest obecnie możliwość stworzenia ogólnounijnego systemu tzw. białych certyfikatów oraz 
jego potencjalne powiązanie z EU ETS.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Instalacje, zarówno zewnętrzne, jak 
i inne, będą równo traktowane w zakresie 
przyznawania uprawnień do emisji.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma zapobiegać tworzeniu zachęt, na podstawie obecnego wniosku, 
prowadzących do zakłóceń rynkowych i zwiększenia emisji. Istotne jest, by w tekście 
dyrektywy uwzględnić praktykę eksternalizowania działań w wielu sektorach.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 

3. Producenci energii elektrycznej 
otrzymują nieodpłatnie przydziały emisji w 
związku z energią cieplną przeznaczoną na 
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ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

sprzedaż stronom trzecim, w tym lokalnym 
sieciom grzewczym, produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE w oparciu o standardowe 
ogólnowspólnotowe wskaźniki 
produkcyjne ex ante na jednostkę, w celu 
zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego 
popytu, co zapewni ich równe traktowanie 
z innymi producentami energii cieplnej. Po 
2013 r. całkowita liczba przydziałów dla 
tego rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Pięć procent liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, określonej zgodnie z art. 
9 i 9a dla okresu 2013-2020, jest 
rezerwowanych dla nowych operatorów 
jako maksymalna liczba przydziałów, 
która może być im przyznana zgodnie z 
przepisami przyjętymi na podstawie ust. 1 
niniejszego artykułu.

6. Pięć procent liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, określonej zgodnie z art. 
9 i 9a dla okresu 2013-2020, jest 
rezerwowane na zapewnienia płynności
nowych operatorów i na wypadek sytuacji 
rynkowych powodujących nadmierny 
wzrost lub spadek cen CO2. Maksymalna 
liczba przydziałów, która może być im 
przyznana zgodnie z przepisami 
przyjętymi na podstawie ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Uzasadnienie

Rezerwa zapewnia płynność (przydziały) nowym operatorom. Dla całego rynku ditlenku 
węgla istotne jest posiadanie instrumentów umożliwiających reagowanie na nadzwyczajne 
sytuacje na rynku. Nalegamy na wykorzystanie części rezerwy na zwiększenie płynności w 
razie wyjątkowego wzrostu cen ditlenku węgla. W razie nadmiernego spadku cen ditlenku 
węgla płynność ta powinna zostać zredukowana (ten środek powinien się znaleźć wśród 
przepisów dotyczących licytacji). Sugerujemy margines cenowy w wysokości od 20 do 50 
euro. Środki dotyczące płynności powinny podlegać przepisom dotyczącym licytacji, o których 
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mowa w art. 10.

Poprawka 38

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

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 z tytułu produkcji energii 
elektrycznej przez nowych operatorów, z 
wyjątkiem energii powstałej w związku z 
energią cieplną w przemyśle dzięki 
wysokosprawnej kogeneracji, zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie 
2004/8/WE, lub z pozostałości procesu 
przemysłowego przy wykorzystaniu 
najlepszych dostępnych technologii, pod 
warunkiem że przeznaczona jest do 
wykorzystania na własny użytek przez 
operatora; są one przydzielane według 
tych samych zasad przyznawania 
uprawnień, jakie mają zastosowanie do 
danej działalności przemysłowej zgodnie z 
załącznikiem I. 
W przypadkach jednak, kiedy gaz 
odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
gaz paliwowy, wszystkie uprawnienia są 
przydzielane operatorom instalacji 
wytwarzających gazy odlotowe na takich 
samych zasadach przydzielania, jakie 
mają zastosowanie dla danej działalności 
przemysłowej zgodnie z załącznikiem I.
Do 31 grudnia 2010 r. Komisja opublikuje 
ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane zasady rozdzielania 
przydziałów z rezerwy na nowych 
operatorów. Zasady te zawierają wytyczne 
dotyczące stosowania definicji „nowego 
operatora” obejmującej znaczne 
poszerzenie możliwości dzięki, m.in. 
rozbudowie instalacji.
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Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
[23 ust. 3].

Poprawka 39

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] 
wynosi 100% 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.

Poprawka 40

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

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. 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. Bez 
uszczerbku dla ust. 4 i 5 oraz 
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nieprzekraczając łącznej liczby 
przydziałów określonej w art. 9, Komisja 
może rozdzielić dodatkowe przydziały tym 
instalacjom, które uwzględniają skutek 
wliczenia kosztu przydziałów w cenę 
energii elektrycznej dla danego sektora 
lub podsektora.

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

9. Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2010 r., 
a następnie co 4 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. Komisja 
konsultuje się z zainteresowanymi 
sektorami i innymi odpowiednimi 
podmiotami. 

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].

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].

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 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, które są 
mniej efektywne pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
lub utraty inwestycji na korzyść instalacji 
działających w krajach poza Wspólnotą, 
które nie stosują porównywalnych i 
możliwych do skontrolowania ograniczeń 
emisji, biorąc przy tym pod uwagę:

(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;

(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;

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

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

(da) skutek wliczenia kosztu przydziałów 
w cenę energii elektrycznej dla danego 
sektora lub podsektora; 
(db) konsekwencje dla bezpieczeństwa 
dostaw surowców we Wspólnocie. 

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 ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Poprawka 41

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

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 
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:

Najpóźniej w czerwcu 2010 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 
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.

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
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dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
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, 
uwzględnia się 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. 

W przypadku niezawarcia porozumienia 
międzynarodowego i wiążących umów 
sektorowych określonych powyżej, 
Komisja zbada we wspomnianym wyżej 
sprawozdaniu w szczególności możliwość 
dostosowania odsetka przydziałów 
otrzymanych bezpłatnie przez te sektory 
lub podsektory zgodnie z art. 10a, 
możliwość włączenia do systemu 
wspólnotowego importerów produktów 
wytwarzanych przez sektory lub 
podsektory określone zgodnie z art. 10a 
lub możliwość utworzenia mechanizmu 
dostosowywania na granicach. 

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych przed 

wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 

wspólnotowym
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sprawie zmian klimatu
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 
artykułu.

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 
artykułu.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r. w zamian za jednostki CER i ERU 
wydane w związku z redukcjami emisji, 
które miały miejsce do 2012 r. w ramach 
tych rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez większość państw 
członkowskich stanowiących większość 
kwalifikowaną zgodnie z art. 205 ust.2 
Traktatu w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez większość państw 
członkowskich stanowiących większość 
kwalifikowaną zgodnie z art. 205 ust.2 
Traktatu w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 

Adlib Express Watermark



AD\741419PL.doc 41/52 PE404.749v02-00

PL

krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

krajach najmniej rozwiniętych.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez większość 
państw członkowskich stanowiących 
większość kwalifikowaną zgodnie z art. 
205 ust.2 Traktatu w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 
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bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub 
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub 
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

6a. Wykorzystanie kredytów przez 
instalacje zgodnie z ust. 2, 3, 4 i 5 nie 
powinno przekraczać ilości równej 35% 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
wymaganych w okresie 2008-2020 w 
odniesieniu do instalacji objętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

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

7a. Komisja dołoży starań, aby 
zagwarantować, że każde porozumienie 
wymienione w ust. 5 i porozumienie 
międzynarodowe wymienione w ust. 7 
przewidują system kredytów na 
zrównoważone, możliwe do 
skontrolowania i stałe zalesianie, odnowę 
drzewostanu, ograniczenie emisji 
powstałych w wyniku wylesiania oraz inne 
projekty i działania w zakresie 
zrównoważonego leśnictwa, w tym m.in. 
na zapobieganie erozji oraz oczyszczanie 
ścieków. Projekty tego rodzaju spełniają 
kryteria najwyższej jakości, które zostaną 
przyjęte w ramach ustanowionych przez 
Narody Zjednoczone, zgodnie z art. 28a. 

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W art. 12 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
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„1a. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
złoży stosowne wnioski legislacyjne, które 
zapewnią, że rynek uprawnień do emisji 
będzie chroniony przed wykorzystywaniem 
poufnych informacji oraz manipulacją 
rynkową. W szczególności Komisja 
rozważy, czy na potrzeby niniejszej 
dyrektywy uprawnienia będą postrzegane 
jako instrumenty finansowe w ramach 
dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na 
rynku (nadużyć na rynku)1.”
1 Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16.

Uzasadnienie

Nie jest jasny prawny charakter uprawnień na rynku finansowym. Niektóre kraje uważają je 
za instrumenty finansowe, handel którymi nadzorowany jest przez organ zajmujący się 
usługami finansowymi, podczas gdy inne kraje postrzegają je jako zwykły towar, a jedynie ich 
pochodne uważane są za instrumenty finansowe. W kwestii tej ważne jest poczynienie 
wyjaśnień celem wzmocnienia pewności biznesowej i zwiększenia przejrzystości. 
Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacja rynkowa mogą zakłócić funkcjonowanie 
rynku, obniżyć jego wiarygodność i zaszkodzić pewności inwestorów.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15a

Ujawnianie informacji i tajemnica 
zawodowa

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają, że wszystkie decyzje 
i sprawozdania dotyczące ilości oraz 
przydziału uprawnień, a także 
monitorowania i weryfikacji emisji oraz 
składania sprawozdań na ten temat są 
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natychmiast ujawniane w sposób 
gwarantujący szybki dostęp do takich 
informacji oraz w oparciu o zasadę 
niedyskryminacji.
2. Obowiązek dochowania tajemnicy 
zawodowej stosuje się do wszystkich osób, 
które pracują lub pracowały dla Komisji 
lub dla właściwych instytucji państw 
członkowskich oraz dla organów, którym 
Komisja bądź właściwe instytucje państw 
członkowskich mogły powierzyć pewne 
zadania. Informacje objęte tajemnicą 
zawodową nie mogą zostać ujawnione 
żadnej osobie ani organowi, z wyjątkiem 
ujawnienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi.”

Uzasadnienie

Kluczowe jest zapewnienie stosowania zasad rządzących instrumentami finansowymi 
w odniesieniu do handlu uprawnieniami w celu zwiększenia pewności przedsiębiorców oraz 
podniesienia przejrzystości. Publikowanie przez Komisję i państwa członkowskie informacji 
istotnych dla rynku powinno być rygorystycznie i wyraźnie uregulowane. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 18 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Komisja lub właściwy organ wyznaczony 
przez Komisję zarządza na poziomie 
wspólnotowym licytacją uprawnień 
określonych w art. 10. Ten właściwy 
organ ściśle koordynuje swoje działania z 
pracą odpowiednich organów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. W szczególności zapewnia, 
że właściwe instytucje w każdym państwie 
członkowskim otrzymują pełne i rzetelne 
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dane dotyczące przydzielania uprawnień 
w drodze licytacji instalacjom 
podlegającym ich jurysdykcji.”

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25 – ustęp 1 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1ba. W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz procesu rozszerzania 
Komisja zmierza do zawarcia porozumień 
z zainteresowanymi krajami, aby włączyć 
je w omawiany system wspólnotowy lub 
zapewnić wzajemne uznawanie 
uprawnień.”

Uzasadnienie

Zachęcenie krajów sąsiadujących z UE do przyłączenia się do EU ETS jest kwestią kluczową. 
Jest to nie tylko istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju, ale także odnosi się 
do kwestii przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji firm UE za granicę. 

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji objętych 
równoważnymi środkami

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 

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

przypadku instalacji spalania – posiadają
nominalną moc cieplną poniżej 35 MW, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(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 emisji z biomasy;

(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 emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Poprawka 48

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

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 

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 
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się ust. 2, 3 i 4. się ust. 2 do 4b.
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, 
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, i 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej 
z marca 2007 r., pomnożonej przez udział 
systemu wspólnotowego w całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
2020 r., zgodnie z art. 9 i 9a .

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 
wysokiej jakości zatwierdzone zgodnie z 
ust. 4 z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości połowy redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2.

4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów, oraz zapewniające ich jakość,
oprócz tych, o których mowa w art. 11a 
ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

Środki te, mające 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].

Środki te, mające 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].

4a. W ciągu ośmiu miesięcy od zawarcia 
porozumienia międzynarodowego Komisja 
przeprowadza i przedkłada Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie kompleksową 
ocenę wpływu dotyczącą efektów 
osiągniętych redukcji emisji w UE, które 
wymagane są na mocy porozumienia, a 
także środków podjętych w celu 
osiągnięcia tych redukcji i wszelkich 
innych środków przyjętych w 
porozumieniu. Ocena wpływu w 
szczególności określa stopień, w jakim 
porozumienie międzynarodowe może 
znacząco zmniejszyć zagrożenie sektorów 
podlegających międzynarodowej 
konkurencji przenoszeniem produkcji 
wysokoemisyjnej, w tym poprzez nałożenie 
porównywalnych obciążeń na sektory 
działające poza Wspólnotą.
4b. Jeżeli z oceny wpływu wynika, że jest 
mało prawdopodobne, aby porozumienie 
międzynarodowe mogło znacząco 
zmniejszyć zagrożenie sektorów 
podlegających międzynarodowej 
konkurencji przenoszeniem produkcji 
wysokoemisyjnej, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowny wniosek legislacyjny. Wniosek, 
w stosownych przypadkach, zawiera 
następujące propozycje: 
a) modyfikację liczby przydziałów emisji 
we Wspólnocie w 2020 r., uwzględniając 
całkowitą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy międzynarodowego 
porozumienia i zgodnie z konkluzjami 
Rady Europejskiej z marca 2007 r.;
b) wykorzystywania jednostek CER, ERU 
lub innych kredytów przez operatorów w 
ramach systemu wspólnotowego;
c) ograniczenia niebezpieczeństwa 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej, 
m.in. wszelkie propozycje, o których mowa 
w art. 10a ust. 1, 8 i 9 oraz w art. 10b.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 28a

Wykorzystanie kredytów na zalesianie, 
ponowne zalesianie i leśnictwo

1. Bez uszczerbku dla art. 11a i 28 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom instalacji na wykorzystywanie 
– do wysokości 5% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych wymaganych w 
odniesieniu do instalacji objętych 
dyrektywą 2003/87/WE i oprócz limitów 
określonych w art. 11a (6a) – kredytów 
uzyskanych z:
a) zrównoważonych, możliwych do 
skontrolowania i stałych projektów 
zalesiania i ponownego zalesiania 
zatwierdzonych przez zarząd CDM lub 
projektów zweryfikowanych w ramach 
procedury komitetu nadzoru mechanizmu 
wspólnego wypełniania zobowiązań;
b) zrównoważonych, możliwych do 
skontrolowania i stałych działań z zakresu 
leśnictwa w krajach rozwijających się, z 
którymi zawarto porozumienie zgodnie z 
art. 11a ust. 5; oraz
c) wszelkich zrównoważonych, możliwych 
do skontrolowania i stałych projektów z 
zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, zgodnie z 
międzynarodowym porozumieniem, o 
którym mowa w art. 28.
2. Wszystkie z projektów określonych w 
powyższym ust. 1 lit. a) do c) spełniają 
kryteria najwyższej jakości, które zostaną 
przyjęte przez Komisję w ramach 
ustanowionych przez Narody 
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Zjednoczone.
Środki te, mające 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].”

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 b (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Artykuł 30 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 30

Przegląd oraz dalszy rozwój

…

1. Na podstawie doświadczenia 
związanego ze stosowaniem niniejszej 
dyrektywy … oraz w świetle działań w 
kontekście międzynarodowym, Komisja 
sporządza sprawozdanie w sprawie 
stosowania niniejszej dyrektywy mając 
na uwadze:

a) … czy … inne odnośne sektory … 
oraz … działania, między innymi sektory 
transportu, sektor przemysłu 
ciepłowniczego na potrzeby domowe i 
handlowe oraz rolnictwo powinny zostać 
objęte systemem wspólnotowym;
b) dalszą harmonizację definicji, opłat i 
kar;
c) standardy w zakresie wyłączania 
małych instalacji z systemu 
wspólnotowego w przypadkach, gdy 
istnieją równoważne środki;
d) wszelkie środki konieczne do 

Adlib Express Watermark



AD\741419PL.doc 51/52 PE404.749v02-00

PL

zapobiegania nadużyciom rynkowym oraz 
szkodliwej spekulacji. …

2. Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
któremu w miarę potrzeb towarzyszą 
wnioski.
3. Komisja możliwie najszybciej wysunie 
wnioski legislacyjne, aby do roku 2013 
włączyć sektor transportu morskiego 
w system wspólnotowy.
4. Do roku 2013 Komisja złoży stosowne 
wnioski określające termin włączenia 
transportu drogowego w system 
wspólnotowy, w oparciu o pełną ocenę 
kosztów, korzyści oraz funkcjonalności 
opcji włączenia.”

Uzasadnienie

Pierwotny artykuł dotyczący klauzuli rewizyjnej zdezaktualizował się i powinien zostać 
zastąpiony nowym. Ważne są stałe rewizje systemu w celu podniesienia jego wydajności, 
włączenia w system nowych sektorów oraz zagwarantowania równych szans dla wszystkich 
podmiotów w UE.
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