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Poprawka 44
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
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 zachęcenia 
do udziału w nim krajów rozwijających się.

Or. en

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.
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Poprawka 45
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
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 udziału w nim krajów 
rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, by za cel obrano zapewnienie udziału krajów rozwiniętych w procesie, a nie 
jedynie zachęcenie ich do takiego udziału.
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Poprawka 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % 
w stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki, w tym sektor 
międzynarodowego transportu morskiego 
i lotniczego. Emisje pochodzące 
z międzynarodowego transportu 
morskiego powinny do 2015 r. zostać 
włączone do unijnego systemu handlu 
emisjami (EU ETS), a w przeciwnym razie 
powinny zostać uwzględnione we wniosku 
dotyczącym decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie starań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie zmierzających do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań 
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en
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Poprawka 47
Esko Seppänen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Jako że cena uprawnień do emisji 
dodawana jest do ceny energii 
elektrycznej niepowodującej emisji, 
system EU ETS znacznie podnosi cenę 
ogólnie pojętej energii elektrycznej.
Ponadto koszty emisji CO2 przenoszone są 
poprzez ceny energii na europejski 
przemysł.

Or. en

Uzasadnienie

Problemy te wynikają z rynkowego systemu hurtowych cen energii elektrycznej.

Poprawka 48
Esko Seppänen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W związku z rynkowym systemem 
hurtowych cen energii elektrycznej, 
dyrektywa ta stanowić będzie nowy 
początek inwestycji w instalacje jądrowe 
o zerowej emisyjności.

Or. en

Uzasadnienie

System cenowy dotyczący energii elektrycznej sprzyja produkcji energii niepowodującej 
emisji gazów. Cena całej energii elektrycznej podnoszona jest w praktyce przez cenę 
uprawnień do emisji i nie zależy od kosztów produkcji lub korzystania z uprawnień w 
produkcji energii elektrycznej.
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Poprawka 49
Esko Seppänen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Celem uniknięcia nadużyć 
finansowych system EU ETS nie może być 
objęty zabezpieczaniem uprawnień do 
emisji na rynkach finansowych.
W przeciwnym wypadku spekulacja 
spowoduje ogromne problemy 
w wycenianiu uprawnień oraz energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zabezpieczenie uprawnień do emisji oznaczać będzie, że nie zostały wyciągnięte żadne 
wnioski z ostatnich problemów na rynku hipotecznym w USA, gdzie kredyty bankowe zostały 
włączone w ryzykowne pakiety wraz z innymi papierami wartościowymi. Jeżeli przydziały 
emisji mogą zostać nieodpłatnie przeniesione na produkty finansowe, siły rynkowe 
wykorzystają je w celach spekulacyjnych, aby spowodować braki i zyski finansowe, szkodząc 
w równym stopniu odbiorcom energii elektrycznej, gospodarstwom domowym i przemysłowi.

Poprawka 50
Dorette Corbey

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 

(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 
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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 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

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 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005. Aby zmniejszyć 
rozmiar przejścia z 20% do 30%, 
wskazane byłoby przyjęcie od razu, w 
ramach EU ETS, celu 25% ograniczenia 
emisji.

Or. nl

Poprawka 51
Eija-Riitta Korhola

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 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(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 
odniesieniu do tych instalacji o 21% 
w stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005, a zatem o ponad 
30% w stosunku do poziomu z roku 1990.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2,
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jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu EU ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.

Poprawka 52
Herbert Reul

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 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(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 
z Kioto, należy do roku 2020 r. obniżyć 
liczbę uprawnień do emisji przydzielonych 
w odniesieniu do tych instalacji o 15 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

Or. de

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.
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Poprawka 53
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 30% 
do roku 2020, które zdaniem naukowców 
uważane jest za konieczne do uniknięcia 
groźnych skutków zmian klimatu, pod 
warunkiem, że inne kraje rozwinięte 
zobowiążą się do porównywalnych 
redukcji emisji, a bardziej zaawansowane 
gospodarczo kraje rozwijające się będą 
miały taki wkład w redukcje, który będzie 
proporcjonalny do zakresu ich 
odpowiedzialności oraz do ich 
odpowiednich możliwości. W oparciu o 
dane naukowe powinno się zapewnić 
uczciwy rozkład obciążeń na system 
wspólnotowy oraz inne sektory 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie dalsze redukcje w UE muszą odpowiadać równoważnym środkom podejmowanym 
przez kraje narażone na przenoszenie na ich terytorium wysokoemisyjnych produkcji.
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Poprawka 54
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Szczególnie energochłonne sektory 
przemysłu powinny zostać wyłączone 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji.
Zasada ta powinna obowiązywać 
przynajmniej do 2020 r. oraz dłużej, jeżeli 
zostanie zawarte odpowiednie 
porozumienie międzynarodowe. Zakres 
nieodpłatnych przydziałów nie powinien 
być ograniczony, lecz powinien wynosić 
100%. Odstąpienie od stosowania 
obowiązkowego wyjątku wobec 
energochłonnych sektorów powinno 
nastąpić jedynie wówczas, gdy 
międzynarodowe porozumienie 
zastępujące porozumienie z Kioto 
zagwarantuje równe warunki konkurencji 
dla produkcji przemysłowej na całym 
świecie.

Or. de

Uzasadnienie

Energochłonne gałęzie przemysłu wymagają solidnych podstaw planowania, aby dokonywać 
inwestycji i posiadać przez to równe szanse w ramach konkurencji międzynarodowej.

Poprawka 55
Patrick Louis

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 
dwutlenku węgla. Tarcica pozwala 
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ponadto - dzięki zastąpieniu paliw 
kopalnych - walczyć z efektem 
cieplarnianym. Lasy są zatem 
prawdziwymi naturalnymi magazynami 
dwutlenku 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.

Or. fr

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 dwutlenku węgla i przechwytuje 
10% emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie jest szacowane na 14 mln ton dwutlenku 
węgla. Gdyby nie lasy i drewno, Francja wytwarzałaby 108 mln ton, czyli około 20%, 
dwutlenku węgla więcej.

Poprawka 56
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
instalacji emitujących rocznie poniżej 
25 000 ton CO2;

Or. de

Uzasadnienie

Instalacje emitujące mniej niż 25 000 t CO2 rocznie mają jedynie niewielki udział 
w całkowitej ilości emisji CO2 przez przemysł i dlatego nie powinny wchodzić w zakres 
dyrektywy. Przepis ten wyraźnie zmniejsza również obciążenie biurokratyczne małych 
i średnich przedsiębiorstw.
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Poprawka 57
Patrick Louis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 58
Patrick Louis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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.

Poprawka 59
Patrick Louis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy w pełni powiązać system EU 
ETS oraz „mechanizmy projektowe” 
przewidziane w protokole z Kioto poprzez 
włączenie działań LULUCF do zakresu 
stosowania dyrektywy 2003/87/WE i 
dyrektywy 2004/101/WE zmieniającej 
dyrektywę 2003/87/WE.

Or. fr

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.
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Poprawka 60
Patrick Louis

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 dyrektywy 2003/87/WE i 
dyrektywy 2004/101/WE zmieniającej 
dyrektywę 2003/87/WE w świetle 
propozycji przedstawionych na 
konferencji na Bali oraz w świetle postępu 
technicznego. Powinna również 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek legislacyjny w tej 
sprawie najpóźniej do końca 2008 r.

Or. fr

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 
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 
stanowiłaby znaczące źródło finansowania, które byłoby w stanie zapewnić ochronę 
różnorodności biologicznej i odtworzenie zniszczonych lasów.

Poprawka 61
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Uzasadnienie

Należy na jak najniższym poziomie utrzymywać koszty związane z biurokracją oraz koszty 
dodatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uzasadnia to podwyższenie progu emisji 
dla niewielkich instalacji do 25 000 t CO2 rocznie, o ile uda im się ograniczyć emisje za 
pomocą innych środków.

Poprawka 62
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o stały 
współczynnik redukcji wynoszący 1,10 %
liczby uprawnień przyznanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
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przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

Or. de

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. 
W związku z tym zmianie ulega również roczna ilość redukcji.

Poprawka 63
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 2%
liczby uprawnień przyznanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
25% do roku 2020.
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Or. nl

Uzasadnienie

Podczas konferencji, która miała miejsce na Bali uznano, że kraje rozwinięte powinny 
zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych o wartość od 25% do 40% w 2020 r. w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. Aby osiągnąć ten cel, system EU ETS powinien zacząć od 
redukcji wynoszącej 25% w 2020 r. (w porównaniu z poziomami z 2005 r.), którą można 
pogłębić do 30% w kontekście międzynarodowego porozumienia na okres po roku 2012.
Oznacza to, że powinno się dostosować czynnik liniowy, który winien wynosić 2% (1,74 x 
25/21). Przejście od 25% do 30% byłoby stosunkowo proste w porównaniu z przejściem 
od 20% do 30%. Przy celu zakładającym 30% redukcję, czynnik liniowy powinien wynosić 
2,5, o ile Komisja nie wykaże, że zastosowanie powinien mieć inny czynnik.

Poprawka 64
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020.
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 15 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, co odpowiada 
redukcji o xx % w stosunku do 1990 r.,
przy uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział w roku 2020
maksymalnie 1 850 mln uprawnień 
instalacjom otrzymującym przydziały na 
lata 2008-2012 oraz ok. 130 mln 
uprawnień dla nowych sektorów i gazów 
dodanych po 2013 r. Dokładne wielkości 
emisji oraz procentowy współczynnik 
redukcji zostaną obliczone po przyznaniu 
uprawnień przez państwa członkowskie 
zgodnie z decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
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Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na przejrzystość należy wyliczyć dane również w stosunku do roku 1990. Wzywa się 
Komisję do dokonania tego wyliczenia. Ponadto poprawka wprowadza dostosowania do 
wyników innych obliczeń.

Poprawka 65
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020.
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, co stanowi 
więcej niż 30% redukcji poniżej poziomów 
z 1990 r., przy uwzględnieniu rozszerzenia 
zakresu obowiązywania systemu w latach 
2008-2012 w porównaniu z okresem 2005-
2007 oraz danych dotyczących emisji za 
2005 r. wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020.
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
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planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2, 
jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu EU ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.

Poprawka 66
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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. Bezpłatne przyznawanie 
uprawnień w oparciu o standardy 
i aktualny stan produkcji to najbardziej 
wydajny ekonomicznie system, który może 
zapewnić stworzenie zachęt do stosowania 
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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.

niskoemisyjnych technologii oraz 
realizację celów w zakresie redukcji 
emisji. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Licytacja nie jest najlepszą opcją pozwalającą stworzyć wydajny pod względem kosztów i 
skuteczny system handlu emisjami, który rzeczywiście pomoże osiągnąć cele w zakresie 
redukcji jak najniższym kosztem. Lepszym systemem, który zapewni skuteczność pod 
względem ekologicznym przy jak najmniejszych kosztach, jak dowiodły aktualne badania 
firmy ECOFYS prowadzone dla Międzynarodowej Federacji Przemysłowych Odbiorców 
Energii (IFIEC), jest przydzielanie uprawnień w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji.

Poprawka 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(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 musi także 
wyeliminować nadzwyczajne zyski oraz 
zapewnić nowym podmiotom rynkowym 
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rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

oraz gospodarkom o wyższym niż średnie 
tempie rozwoju takie same warunki 
konkurencji, jak w przypadku istniejących 
instalacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie przewidywalności.

Poprawka 68
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszystkie państwa członkowskie będą 
musiały dokonać znacznych inwestycji 
służących zmniejszeniu do roku 2020 
wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 
celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w 
gospodarkę niskoemisyjną. Należy zatem 
opracować inne mechanizmy pozwalające 
wspierać państwa członkowskie o 
stosunkowo niskim poziomie PKB na 

skreślony
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mieszkańca i korzystniejszych 
perspektywach wzrostu. 90 % całkowitej 
liczby uprawnień, które mają zostać 
sprzedane w drodze licytacji, powinno 
zostać rozdzielonych między państwa 
członkowskie zgodnie ze względnym 
udziałem ich emisji z 2005 r. w systemie 
wspólnotowym. 10 % całkowitej liczby 
uprawnień powinno być rozdzielonych z 
korzyścią dla wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziomu dochodu 
narodowego na mieszkańca w roku 2005 
oraz perspektywy wzrostu gospodarczego 
w państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie 
dochodu narodowego na mieszkańca i 
wyższych perspektywach wzrostu. Państwa 
członkowskie, w których średni poziom 
dochodu narodowego na mieszkańca jest 
o więcej niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

Or. en

Poprawka 69
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszystkie państwa członkowskie 
będą musiały dokonać znacznych 
inwestycji służących zmniejszeniu do roku 

(14) Wszystkie państwa członkowskie 
będą musiały dokonać znacznych 
inwestycji służących zmniejszeniu do roku 
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2020 wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 
celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w gospodarkę 
niskoemisyjną. Należy zatem opracować 
inne mechanizmy pozwalające wspierać 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niskim poziomie PKB na mieszkańca i 
korzystniejszych perspektywach wzrostu.
90 % całkowitej liczby uprawnień, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji, 
powinno zostać rozdzielonych między 
państwa członkowskie zgodnie ze 
względnym udziałem ich emisji z 2005 r. 
w systemie wspólnotowym. 10 % 
całkowitej liczby uprawnień powinno być 
rozdzielonych z korzyścią dla 
wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziomu dochodu 
narodowego na mieszkańca w roku 2005 
oraz perspektywy wzrostu gospodarczego 
w państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie dochodu 
narodowego na mieszkańca i wyższych 
perspektywach wzrostu. Państwa 
członkowskie, w których średni poziom 
dochodu narodowego na mieszkańca jest o 

2020 wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 
celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w gospodarkę 
niskoemisyjną. Należy zatem opracować 
inne mechanizmy pozwalające wspierać 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niskim poziomie PKB na mieszkańca i 
korzystniejszych perspektywach wzrostu.
90 % całkowitej liczby uprawnień, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji, 
powinno zostać rozdzielonych między 
państwa członkowskie zgodnie ze 
względnym udziałem ich emisji z 2005 r. 
w systemie wspólnotowym. 10 % 
całkowitej liczby uprawnień powinno być 
rozdzielonych z korzyścią dla 
wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziomu dochodu 
narodowego na mieszkańca w roku 2005 
oraz perspektywy wzrostu gospodarczego 
w państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie dochodu 
narodowego na mieszkańca i wyższych 
perspektywach wzrostu. Powinno ono 
także uwzględniać istnienie w niektórych 
państwach członkowskich szczególnie 
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więcej niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

niekorzystnych czynników 
geograficznych, takich jak te związane 
z peryferyjnym lub wyspiarskim 
charakterem ich terytorium. Państwa 
członkowskie, w których średni poziom 
dochodu narodowego na mieszkańca jest o 
więcej niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielane dochody z licytacji winny uwzględniać dążenie Wspólnoty do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka 70
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszystkie państwa członkowskie 
będą musiały dokonać znacznych 
inwestycji służących zmniejszeniu do roku 
2020 wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 

(14) Wszystkie państwa członkowskie 
będą musiały dokonać znacznych 
inwestycji służących zmniejszeniu do roku 
2020 wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 
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celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w gospodarkę 
niskoemisyjną. Należy zatem opracować 
inne mechanizmy pozwalające wspierać 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niskim poziomie PKB na mieszkańca i 
korzystniejszych perspektywach wzrostu.
90 % całkowitej liczby uprawnień, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji, 
powinno zostać rozdzielonych między 
państwa członkowskie zgodnie ze 
względnym udziałem ich emisji z 2005 r. 
w systemie wspólnotowym. 10 % 
całkowitej liczby uprawnień powinno być 
rozdzielonych z korzyścią dla 
wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziom dochodu narodowego
na mieszkańca w roku 2005 oraz 
perspektywy wzrostu gospodarczego w 
państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie dochodu 
narodowego na mieszkańca i wyższych 
perspektywach wzrostu. Państwa 
członkowskie, w których średni poziom 
dochodu narodowego na mieszkańca jest o 
więcej niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w gospodarkę 
niskoemisyjną. Należy zatem opracować 
inne mechanizmy pozwalające wspierać 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niskim poziomie PKB na mieszkańca i 
korzystniejszych perspektywach wzrostu.
90 % całkowitej liczby uprawnień, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji, 
powinno zostać rozdzielonych między 
państwa członkowskie zgodnie ze 
względnym udziałem ich emisji z 2005 r. 
w systemie wspólnotowym. 10 % 
całkowitej liczby uprawnień powinno być 
rozdzielonych z korzyścią dla 
wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziom dochodu narodowego 
na mieszkańca w roku 2005 oraz 
perspektywy wzrostu gospodarczego w 
państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie dochodu 
narodowego na mieszkańca i wyższych 
perspektywach wzrostu. Należy również 
wziąć pod uwagę geograficzne cechy i 
niedogodności niektórych części Europy, 
takich jak regiony oddalone, górskie i 
wyspiarskie. Państwa członkowskie, w 
których średni poziom dochodu 
narodowego na mieszkańca jest o więcej 
niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

Or. el



AM\728287PL.doc 27/104 PE407.871v01-00

PL

Poprawka 71
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % 
dochodów ze sprzedaży uprawnień w 
drodze licytacji na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i przystosowanie się 
do skutków zmian klimatu, finansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 
r. dwudziestoprocentowego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r., wychwytywanie 
gazów cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto 
organów publicznych z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji i uwzględnia 
ewentualne zmniejszenie wpływów z 
podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 

skreślony
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w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym.
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
wykorzystania tych środków nie zwalnia 
państw członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu 
WE, dotyczącego powiadamiania o 
określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

Or. en

Poprawka 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 %
dochodów ze sprzedaży uprawnień w 
drodze licytacji na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i przystosowanie się 
do skutków zmian klimatu, finansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie 100 % dochodów ze 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji na 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu, finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji oraz działań przystosowawczych, 
rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania UE do 
osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
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zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto 
organów publicznych z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji i uwzględnia 
ewentualne zmniejszenie wpływów z 
podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym.
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
wykorzystania tych środków nie zwalnia 
państw członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu 
WE, dotyczącego powiadamiania o 
określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Ponadto dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji powinny 
zostać wykorzystane na pokrycie 
wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest absolutnie konieczne, by Unia Europejska mogła więcej inwestować w technologie 
energetyczne oraz technologie ograniczające emisje CO2, przede wszystkim w celu 
przygotowania się do wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 przewidzianych do 2050 r.
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Wykorzystanie 100% dochodów na szczeblu wspólnotowym umożliwi właściwą organizację 
europejskich badań naukowych, zwłaszcza w porównaniu z USA i Japonią.

Poprawka 73
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto 
organów publicznych z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji i uwzględnia 

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

niskoemisyjnej, na środki zmierzające do 
poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich i wspierania 
ich inicjatyw na rzecz walki ze zmianami 
klimatu, poprzez położenie nacisku na 
efektywność energetyczną i zwiększenie 
funduszy na odnawialne źródła energii, 
na badania i rozwój w zakresie 
technologii niskoemisyjnych, na 
techniczne ulepszenia infrastruktury i na 
środki mające na celu ograniczenie 
skutków systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych dla 
obszarów borykających się z poważnymi 
problemami geograficznymi i 
demograficznymi, przy jednoczesnym 
przedsięwzięciu dodatkowych środków na 
rzecz rozwoju zrównoważonej polityki 
energetycznej.

Or. el

Poprawka 74
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 

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

zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto organów 
publicznych z tytułu sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji i uwzględnia ewentualne 
zmniejszenie wpływów z podatku 
dochodowego od osób prawnych. Ponadto 
dochody ze sprzedaży uprawnień w drodze 
licytacji powinny zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków administracyjnych 
związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenie 
sposobu wykorzystania tych środków nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku ustanowionego w art. 88 ust 3 
Traktatu WE, dotyczącego powiadamiania 
o określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE. Dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji celem 
unikania wylesiania oraz inne 
zrównoważone projekty i działania 
w dziedzinie leśnictwa powinny stanowić 
uzupełnienie dla skutecznych 
instrumentów rynkowych, takich jak 
umożliwianie operatorom instalacji 
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korzystanie w ramach systemu EU-ETS 
z kredytów węglowych związanych 
z gospodarką leśną.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty rynkowe, takie jak kredyty węglowe związane z gospodarką leśną, stanowią 
najskuteczniejszy sposób zapewniania krajom rozwijającym się koniecznych zachęt oraz 
inwestycji w celu ograniczania wylesiania i zaangażowania się w projekty i działania 
dotyczące zrównoważonego zalesiania i ponownego zalesiania.

Poprawka 75
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wychwytywanie gazów 
cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 

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

się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach oraz na łagodzenie wpływu 
systemu handlu uprawnieniami na 
obszary, na których działają stałe 
i poważne negatywne czynniki 
geograficzne i demograficzne poprzez 
dostarczanie im dodatkowych środków 
pozwalających na rozwinięcie polityki 
w zakresie zrównoważonej energii. Udział 
ten jest znacznie niższy od oczekiwanych 
dochodów netto organów publicznych z 
tytułu sprzedaży uprawnień w drodze 
licytacji i uwzględnia ewentualne 
zmniejszenie wpływów z podatku 
dochodowego od osób prawnych. Ponadto 
dochody ze sprzedaży uprawnień w drodze 
licytacji powinny zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków administracyjnych 
związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenie 
sposobu wykorzystania tych środków nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku ustanowionego w art. 88 ust 3 
Traktatu WE, dotyczącego powiadamiania 
o określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdzielane dochody z licytacji winny uwzględniać dążenie Wspólnoty do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
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Poprawka 76
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innowacji państwa członkowskie powinny 
reinwestować przynajmniej 50% 
dochodów z licytacji w uczestniczące 
przedsiębiorstwa, aby umożliwić im 
inwestowanie w zielone technologie, w 
tym technologie wychwytywania i 
geologicznego składowania gazów 
cieplarnianych. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenie 
sposobu wykorzystania tych środków nie 
zwalnia państw członkowskich z 
obowiązku ustanowionego w art. 88 ust 3 
Traktatu WE, dotyczącego powiadamiania 
o określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

Or. nl

Uzasadnienie

Przynajmniej połowa dochodów z licytacji powinna wracać do uczestniczących 
przedsiębiorstw, pod warunkiem że zainwestują oni te pieniądze w zielone technologie, w tym 
technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Poprawka 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20% dochodów 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 

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

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu, finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji oraz działań przystosowawczych, 
rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania UE do 
osiągnięcia do 2020 r. 
dwudziestoprocentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r., wkład na rzecz 
Funduszu Energii Odnawialnej 
i Efektywności Energetycznej, działania 
zapobiegające wylesianiu oraz ułatwiające 
dostosowanie się do zmian klimatu w 
krajach rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Co najmniej 50% dochodu 
powinno być wykorzystywane jako wkład 
do niezbędnych działań w dziedzinie 
klimatu w krajach rozwijających się.
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym.
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
wykorzystania tych środków nie zwalnia 
państw członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu
WE, dotyczącego powiadamiania o 
określonych środkach krajowych.
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.
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Traktatu WE.

Or. en

Poprawka 78
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Omawiany proces licytacji stanowić będzie największą licytację na skalę światową, jaka 
kiedykolwiek miała miejsce. Kluczowe znaczenie ma ciągłe utrzymywanie płynności rynku 
uprawnień oraz unikanie możliwych niepowodzeń rynkowych. Potrzebny jest zatem okres 
stopniowego wprowadzania, aby wesprzeć prawidłowe przejście rynku energii elektrycznej do 
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pełnej sprzedaży w drodze licytacji w celu ograniczenia negatywnych skutków dla potencjału 
produkcyjnego i cen energii elektrycznej, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
wewnątrzeuropejskiego dla przemysłu krajowego powodowanym cenami energii.

Poprawka 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Handel uprawnieniami do emisji 
stanowi instrument, który powinien 
wesprzeć osiągnięcie celów w zakresie 
redukcji CO2 minimalnym kosztem.
Bezpłatne przydzielanie uprawnień 
w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji daje konieczne zachęty do 
poprawiania wydajności. Koszty związane 
z EU ETS ponoszone zarówno przez 
instalacje uczestniczące w systemie, jak 
również pośrednio przez konsumentów, 
mogą zatem ograniczać się do finansowej 
potrzeby zmniejszania emisji CO2, tak by 
zostały zredukowane zgodnie z ustalonym 
celem. Emisje CO2, które są wciąż 
dopuszczalne zgodnie z określonym 
pułapem, nie przynoszą kosztów 
Wspólnocie, ale przyniosą je, kiedy tylko 
objęte zostaną przyszłym celem 
zwiększonych ograniczeń. Takie 
ograniczenie w żaden sposób nie szkodzi 
celom polityki w zakresie zmian klimatu.
Osiągnięcie celu w zakresie redukcji może 
być zabezpieczone poprzez prawidłowe 
ustalenie standardów. Opcja zakładająca 
zniżkowe dostosowywanie standardów 
w kolejnych latach stanowi zabezpieczenie 
dla faktycznego zrealizowania ogólnego 
celu w zakresie redukcji. W związku 
z powyższym począwszy od roku 2013 
bezpłatne przydzielanie uprawnień w 
oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji powinno stać się regułą dla 
wszystkich sektorów i w całym 
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wspomnianym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Licytacja nie jest najlepszą opcją pozwalającą stworzyć wydajny pod względem kosztów i 
skuteczny system handlu emisjami, który rzeczywiście pomoże osiągnąć cele w zakresie 
redukcji jak najniższym kosztem. Lepszym systemem, który zapewni skuteczność pod 
względem ekologicznym przy jak najmniejszych kosztach, jak dowiodły aktualne badania 
firmy ECOFYS prowadzone dla Międzynarodowej Federacji Przemysłowych Odbiorców 
Energii (IFIEC), jest przydzielanie uprawnień w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji.

Poprawka 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla wszystkich 
sektorów, w połączeniu z wymogiem 
importu przydziałów (ang. AIR), z 
uwzględnieniem jego możliwości w 
zakresie obciążenia swoich klientów 
zwiększonymi kosztami emisji CO2 w razie 
gdyby wszechstronne kompleksowe 
porozumienie międzynarodowe dotyczące 
okresu po 2012 r. było opóźnione.
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bezpłatnymi przydziałami.

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji 
i nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze. Aby przeciwdziałać przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji europejskiej 
ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wykorzystać wymóg 
importu przydziałów (ang. AIR).

Poprawka 81
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Produkcja 
energii cieplnej w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w celu 
zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu na energię cieplną 
oraz produkcja energii cieplnej do 
najbardziej efektywnych sieci 
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przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

ciepłowniczych kwalifikujących się na 
mocy wytycznych dotyczących pomocy 
państwa w zakresie ochrony środowiska 
otrzymuje bezpłatne przydziały dla 
zapewnienia równego traktowania 
względem innych producentów energii 
cieplnej, którzy nie są objęci europejskim 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji (EU ETS).

Or. en

Uzasadnienie

Rynek energii cieplnej jest konkurencyjny, a jego największa część, którą stanowią pojedyncze 
kotły zasilane paliwem kopalnianym, nie jest objęta systemem handlu uprawnieniami do 
emisji. Instalacje należące do sieci ciepłowniczych nie mają zatem możliwości przeniesienia 
kosztów na konsumentów, gdyż stanowią najbardziej wydajną opcję pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Aby uniknąć zwiększenia emisji w tej części rynku energii cieplnej, która nie 
należy do systemu handlu przydziałami, instalacje powinny być obsługiwane w ten sam 
sposób, co przedsiębiorstwa na rynkach zagrożonych przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji.

Poprawka 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Aby uniknąć 

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

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii cieplnej nie może być rozpatrywana „przypadkowo” w obrębie tych 
samych przepisów, co produkcja energii elektrycznej. Prowadzi to do sprzeczności i zakłóceń 
konkurencji.

Poprawka 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Bez względu na to, czy energia 
cieplna jest produkowana wraz z energią 
elektryczną, czy nie, producenci energii 
cieplnej dostarczanej na użytek 
przemysłowy powinni otrzymywać 
bezpłatne przydziały zgodnie z odsetkiem 
przydziałów emisji przyznawanych 
zainteresowanym sektorom przemysłu.
Bez względu na to, czy energia cieplna jest 
produkowana wraz z energią elektryczną, 
czy nie, producenci energii cieplnej 
dostarczanej na użytek sieci 
ciepłowniczych kwalifikujących się na 
mocy wytycznych dotyczących pomocy 
państwa w zakresie ochrony środowiska 
otrzymują bezpłatne przydziały dla 
zapewnienia równego traktowania 
względem innych producentów energii 
cieplnej, którzy nie są objęci europejskim 
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systemem handlu uprawnieniami do 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii cieplnej musi opierać się na odpowiednich i jasnych zasadach. Poprawka 
pozwoli uniknąć dyskryminacji „zewnętrznej” kogeneracji wobec produkcji „wewnętrznej”, 
sklasyfikowanej w omawianym sektorze przemysłu.

Sieci ciepłownicze stanowią znaczący środek redukcji emisji, lecz są one konkurencyjne 
przede wszystkim ze względu na używanie pojedynczych kotłów zasilanych paliwem 
kopalnianym, których nie obejmuje system EU ETS. Celem uniknięcia fałszywych zachęt 
skłaniających do zwiększania emisji, instalacje należące do sieci ciepłowniczych powinny 
kwalifikować się do uzyskania bezpłatnych przydziałów.

Poprawka 84
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji 
i nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze. Aby przeciwdziałać przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji europejskiej 
ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wykorzystać wymóg 
importu przydziałów (ang. AIR).

Poprawka 86
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 

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

braku ratyfikowanego porozumienia 
międzynarodowego, należy przewidzieć 
system przejściowy, w ramach którego 
bezpłatne uprawnienia stanowiłyby 100%
kwoty odpowiadającej udziałowi łącznych 
ogólnowspólnotowych emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007 w łącznej 
rocznej liczbie uprawnień przydzielonych 
w całej Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy ma obecnie za zadanie złagodzić negatywne konsekwencje ekologiczne 
związane ze sprzedażą uprawnień w drodze licytacji z braku międzynarodowego 
porozumienia, lecz nie zajmuje się w sposób kompleksowy negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, jakie się mogą pojawić w sytuacji, gdyby istotne porozumienie 
międzynarodowe nie stworzyło równych szans dla przedsiębiorstw w konkurujących ze sobą 
krajach.

Poprawka 87
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Omawiany proces licytacji stanowić będzie największą licytację na skalę światową, jaka 
kiedykolwiek miała miejsce. Kluczowe znaczenie ma ciągłe utrzymywanie płynności rynku 
uprawnień oraz unikanie możliwych niepowodzeń rynkowych. Potrzebny jest zatem okres 
stopniowego wprowadzania, aby wesprzeć prawidłowe przejście rynku energii elektrycznej do 
pełnej sprzedaży w drodze licytacji w celu ograniczenia negatywnych skutków dla potencjału 
produkcyjnego i cen energii elektrycznej, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
wewnątrzeuropejskiego dla przemysłu krajowego powodowanym cenami energii.

Poprawka 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, 
ogólnowspólnotowych przepisów 
(„standardów”), tak aby maksymalnie 
ograniczyć zakłócenia konkurencji we 
Wspólnocie. Przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 

skreślony
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elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji 
i nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze. Aby przeciwdziałać przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji europejskiej 
ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wykorzystać wymóg 
importu przydziałów (ang. AIR).

Poprawka 89
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 

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

ogólnowspólnotowych przepisów zwanych 
„standardami”. Standardy te powinny być 
ustalone dla każdego sektora objętego
systemem EU ETS. Powinny one opierać 
się na najlepszych technologiach 
charakteryzujących się najniższymi 
emisjami gazów cieplarnianych i 
najniższym zużyciem energii, na 
potencjale, w tym na potencjale 
technicznym pozwalającym na obniżanie 
emisji oraz na technologiach dostępnych 
na rynku, a także powinny uwzględniać
substytuty, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy, 
odnawialnych źródeł energii, kogeneracji
oraz wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Celem zapewnienia, że 
wszystkie podmioty działające na rynku 
będą zachęcane do dostosowania się do 
najlepszych praktyk w swoich sektorach, 
poszczególne instalacje nie powinny 
otrzymywać bezpłatnych przydziałów na 
wyższym poziomie, niż wskazano w 
odpowiednich standardach. Ogólnie 
przepisy regulujące bezpłatne 
przydzielanie uprawnień nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
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Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji. Przed ustanowieniem 
standardów Komisja winna skonsultować 
się ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 8 złożona przez sprawozdawcę jest ogólnie popierana. Niniejsza poprawka 
wprowadza kilka aspektów:
• odniesienie do porozumienia międzynarodowego zastępujące wprowadzenie;
• istotne kryteria dotyczące standardów, zgodnie z obecnym brzmieniem ust. 3 
załącznika III do istniejącej dyrektywy;
• sprecyzowanie, że chodzi tu o bezpłatne przydziały.

Poprawka 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, substytuty, alternatywne 
procesy produkcyjne, wykorzystanie 
biomasy i odnawialnych źródeł energii 
oraz wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 

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

określonych emisji. Liczba uprawnień 
opierająca się na standardach musi zostać 
określona, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie mogą również prowadzić do 
nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
rynkach energii elektrycznej i cieplnej 
dostarczanej do instalacji przemysłowych.
Powinny one mieć jednakowe
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty, za 
wyjątkiem energii elektrycznej 
pochodzącej z gazów odlotowych oraz 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
połączeniu z przemysłowym 
wykorzystaniem energii cieplnej lub 
wytwarzanej z substancji będących 
pozostałością procesów przemysłowych, w 
obu przypadkach z przeznaczeniem na 
zużycie własne operatora instalacji.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

CO2 pochodzący z gazów odlotowych jest nierozdzielnie związany z instalacjami 
wytwarzającymi te gazy. Sprzedaż w drodze licytacji niepotrzebnie obciążałaby omawiane 
instalacje i zniechęcałaby do wydajnego wykorzystywania gazów odlotowych, które 
przyczynia się do zachowania zasobów.

Sprzedaż energii elektrycznej w drodze licytacji oraz potencjalne bezpłatne rozdzielanie 
przydziałów w przypadku energii cieplnej w proponowanym systemie skutkuje różną liczbą 
przydziałów dla instalacji produkujących ten sam produkt, a przez to brakiem harmonizacji 
systemu. Energia elektryczna lub cieplna wytwarzana w połączeniu z procesami 
przemysłowymi przeznaczona jest na zaspokojenie zapotrzebowania tych procesów 
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przemysłowych.

Poprawka 91
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) System bezpłatnych uprawnień dla 
instalacji powinien zostać ustanowiony na 
podstawie zharmonizowanych, 
ogólnowspólnotowych przepisów 
(„standardów”), tak aby maksymalnie 
ograniczyć zakłócenia konkurencji we 
Wspólnocie. Przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii. Przepisy te nie powinny stanowić 
zachęty do zwiększania emisji 
pochodzących z niewydajnych instalacji.
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elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Główny mechanizm rozdzielania uprawnień do emisji powinien stanowić standard oparty na 
obecnej produkcji dla wszystkich sektorów. Jednak żadne przepisy dodatkowe dotyczące 
nowych podmiotów itp. nie są konieczne i mogą zostać zniesione. System uprawnień oparty na 
standardach i obecnej produkcji zostawia miejsce dla większej liczby wydajnych producentów 
kosztem niewydajnych i na korzyść ogólnego celu dotyczącego polityki klimatycznej.

Poprawka 92
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 

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

umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Uprawnienia, które w roku 
2020 pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Omawiany proces licytacji stanowić będzie największą licytację na skalę światową, jaka 
kiedykolwiek miała miejsce. Kluczowe znaczenie ma ciągłe utrzymywanie płynności rynku 
uprawnień oraz unikanie możliwych niepowodzeń rynkowych. Potrzebny jest zatem okres 
stopniowego wprowadzania, aby wesprzeć prawidłowe przejście rynku energii elektrycznej do 
pełnej sprzedaży w drodze licytacji w celu ograniczenia negatywnych skutków dla potencjału 
produkcyjnego i cen energii elektrycznej, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
wewnątrzeuropejskiego dla przemysłu krajowego powodowanym cenami energii.

Poprawka 93
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 

(18) Z uwagi na brak międzynarodowego 
porozumienia, które przewidywałoby 
równe traktowanie objętych sektorów, 
system bezpłatnych uprawnień dla 



AM\728287PL.doc 55/104 PE407.871v01-00

PL

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

instalacji powinien zostać ustanowiony na 
podstawie zharmonizowanych, 
ogólnowspólnotowych przepisów 
(„standardów”), tak aby maksymalnie 
ograniczyć zakłócenia konkurencji we 
Wspólnocie. Bez uszczerbku dla 
szczegółowych kryteriów sektorowych 
przepisy te powinny uwzględniać 
technologie charakteryzujące się 
najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, substytuty, ogólnie stosowane 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy i odnawialnych 
źródeł energii oraz potencjał, w tym 
potencjał techniczny pozwalający na 
obniżanie emisji. Przepisy te powinny 
stanowić zachętę do zmniejszania 
określonych emisji. Liczba uprawnień 
opierająca się na standardach musi zostać 
określona, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie mogą również prowadzić do 
nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
rynkach energii elektrycznej i cieplnej 
dostarczanej do instalacji przemysłowych.
Powinny one mieć także zastosowanie do 
nowych podmiotów rynkowych 
prowadzących te same rodzaje działalności 
co istniejące instalacje otrzymujące 
przejściowe bezpłatne uprawnienia. Aby 
uniknąć jakichkolwiek zakłóceń 
konkurencji na rynku wewnętrznym, nie 
powinno się przyznawać żadnych 
bezpłatnych uprawnień w związku z 
produkcją energii elektrycznej przez nowe 
podmioty. Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji. Określając zasady 
ustalania standardów w poszczególnych 
sektorach, Komisja konsultuje się z 
zainteresowanymi sektorami.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że słowo „przejściowy” odnosi się do porozumienia międzynarodowego, 
które zapewnia równe szanse (aby uniknąć przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji).
Poprawka ta podkreśla wykorzystanie standardów oraz ich ważne cechy charakterystyczne.

Poprawka 94
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Bez 
uszczerbku dla szczegółowych kryteriów 
sektorowych przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, substytuty, ogólnie stosowane 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy i odnawialnych 
źródeł energii oraz potencjał, w tym 
potencjał techniczny pozwalający na 
obniżanie emisji. Przepisy te powinny 
stanowić zachętę do zmniejszania 
określonych emisji. Liczba uprawnień 
opierająca się na standardach musi zostać 
określona, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie mogą również prowadzić do 
nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
rynkach energii elektrycznej i cieplnej 
dostarczanej do instalacji przemysłowych.
Powinny one mieć także zastosowanie do 
nowych podmiotów rynkowych 
prowadzących te same rodzaje działalności 
co istniejące instalacje otrzymujące 
przejściowe bezpłatne uprawnienia. Aby 
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zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

uniknąć jakichkolwiek zakłóceń 
konkurencji na rynku wewnętrznym, nie 
powinno się przyznawać żadnych 
bezpłatnych uprawnień w związku z 
produkcją energii elektrycznej przez nowe 
podmioty, z wyjątkiem energii elektrycznej 
pochodzącej z gazów odlotowych z 
przemysłowych procesów produkcyjnych.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji. Określając zasady ustalania 
standardów w poszczególnych sektorach, 
Komisja konsultuje się z partnerami 
społecznymi z zainteresowanych sektorów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 95
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 

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

ustalania standardów sektorowych, we 
właściwy sposób uwzględniając
technologie charakteryzujące się 
najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, substytuty, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji.
Liczba uprawnień musi zostać określona 
przed rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć także zastosowanie do nowych 
podmiotów rynkowych prowadzących te 
same rodzaje działalności co istniejące 
instalacje otrzymujące przejściowe 
bezpłatne uprawnienia. Aby uniknąć 
jakichkolwiek zakłóceń konkurencji na 
rynku wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji. Określając zasady ustalania 
standardów w poszczególnych sektorach, 
Komisja konsultuje się z 
zainteresowanymi sektorami.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady ustalania standardów sektorowych muszą zostać uzgodnione z zainteresowanymi 
sektorami oraz odzwierciedlać obecny stan emisji i opcji technicznych w przypadku redukcji 
emisji w takim sektorze.
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Poprawka 96
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy ma obecnie za zadanie złagodzić negatywne konsekwencje ekologiczne 
związane ze sprzedażą uprawnień w drodze licytacji z braku międzynarodowego 
porozumienia, lecz nie zajmuje się w sposób kompleksowy negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdyby istotne porozumienie 
międzynarodowe nie stworzyło równych szans dla przedsiębiorstw w konkurujących ze sobą 
krajach.

Poprawka 97
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, substytuty, alternatywne 
procesy produkcyjne, wykorzystanie 
biomasy i odnawialnych źródeł energii 
oraz wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Bez 
uszczerbku dla szczegółowych kryteriów 
sektorowych przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, substytuty, ogólnie stosowane 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy i odnawialnych 
źródeł energii oraz potencjał, w tym 
potencjał techniczny pozwalający na 
obniżanie emisji. Przepisy te powinny 
stanowić zachętę do zmniejszania 
określonych emisji. Liczba uprawnień 
opierająca się na standardach musi zostać 
określona, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie mogą również prowadzić do 
nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
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elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

rynkach energii elektrycznej i cieplnej 
dostarczanej do instalacji przemysłowych.
Powinny one mieć jednakowe
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty, z 
wyjątkiem energii elektrycznej 
pochodzącej z gazów odlotowych z 
przemysłowych procesów produkcyjnych.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 98
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie wodoru jest obecnie badane do użytku stacjonarnego (zdecentralizowana 
produkcja energii elektrycznej) oraz do użytku niestacjonarnego w UE jako nośnika czystej 
energii wybrany przez decydentów politycznych. Jego wykorzystanie jest silnie uzasadniane 
względami ekologicznymi, które ukazują w ocenach porównywalny, o ile nie lepszy „sposób 



AM\728287PL.doc 63/104 PE407.871v01-00

PL

wykorzystania” cyklu emisji CO2 w porównaniu z innymi paliwami.

Poprawka 99
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

bezpłatnych uprawnień w związku z 
produkcją energii elektrycznej przez nowe 
podmioty. Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (CHP) jest zapowiedzianym 
celem UE. Wraz z innymi, wspomnianymi tutaj technologiami zasady przyznawania 
przydziałów powinny gwarantować, że prace nad handlem emisjami idą w kierunku rozwoju 
technologii posiadających większy potencjał redukcji CO2, a w szczególności technologii 
CHP. Poprawka ta zapewnia spójność z innymi przepisami dotyczącymi CHP we wniosku.

Poprawka 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 

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

umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej oraz energii cieplnej i gazów 
przemysłowych dostarczanych do instalacji 
przemysłowych. Powinny one mieć 
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty.
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wskazane jest objęcie przepisami ogółu dóbr.

Poprawka 101
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W każdym przypadku wysoko 
wydajna skojarzona produkcja ciepła 
i energii elektrycznej, jako jedna 
z podstaw polityki dotyczącej zmian 
klimatycznych, powinna otrzymywać 
specjalne wsparcie ze strony 
mechanizmów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.
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Or. en

Uzasadnienie

Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej może w bardzo wysokim stopniu przyczynić 
się do ograniczenia emisji CO2. System handlu przydziałami emisji musi uwzględniać ten 
potencjał i odpowiednio go wspierać.

Poprawka 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 
a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów 
i podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich Wspólnota 

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

krytyczną produkcji w sektorach, które 
objęte są unijnym systemem handlu 
przydziałami emisji i nie korzystają 
z bezpłatnych przydziałów, analogicznych 
do obowiązujących w UE – konieczne 
będzie zapobieganie emisji gazów 
cieplarnianych poza Wspólnotą, co 
osłabiałoby skuteczność działań 
Wspólnoty, prowadząc do „wycieku 
emisji”. Należy przyjąć odnośne przepisy 
i stosować je do takiego importu towarów, 
który bez tych przepisów osłabiałby 
skuteczność wspomnianych działań.
Przepisy te powinny być neutralne 
w skutkach. Aby przygotować się na taką 
ewentualność, która mogłaby osłabić 
korzyści oraz integralny wpływ na 
środowisko płynące z działań Wspólnoty, 
należy wprowadzić skuteczny system 
wyrównawczy dotyczący emisji związków 
węgla, w postaci wymogu importu 
przydziałów przy imporcie towarów 
energochłonnych do Wspólnoty.
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. Przepisy te powinny 
nakładać na importerów towarów wymogi 
analogiczne do wymogów obowiązujących 
w przypadku instalacji znajdujących się 
w UE, które nie otrzymują bezpłatnych 
przydziałów i co do których wykazano, że 
są one narażone na znaczne ryzyko 
„wycieku emisji” lub na międzynarodową 
konkurencję w krajach trzecich 
niepodlegających wiążącym 
i weryfikowalnym działaniom mającym na 
celu ograniczenie emisji w kontekście ram 
międzynarodowej polityki klimatycznej na 
okres po 2012 r.

Or. en
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Poprawka 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria.
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota przyjmie 
również zasadę bezpłatnego przydziału 
w oparciu o określony standard dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria.
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można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Również w tym przypadku wprowadzenie standardu w oparciu o najlepsze dostępne 
technologie stanowi rozwiązane najbardziej wydajne i opłacalne.

Poprawka 104
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 
a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 

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

dla przemysłu wytwórczego we 
Wspólnocie, które podlegają 
międzynarodowej konkurencji. Mogłoby to 
osłabić korzyści oraz integralny wpływ na 
środowisko płynące z działań Wspólnoty.
Celem ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich oraz z utratą 
konkurencyjności Wspólnota przyzna
bezpłatnych 100% przydziałów
instalacjom objętym systemem 
Wspólnotowym, w przypadku których 
produkcja energii elektrycznej nie jest 
produkcją podstawową. W przypadku tych 
sektorów przemysłu wytwórczego, dla 
których można należycie uzasadnić, że nie 
ma innych możliwości zapobieżenia 
ryzyku przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, a energia 
elektryczna ma wysoki udział w kosztach 
produkcji i jest wytwarzana w sposób 
wydajny, podjęte działania mogą 
uwzględniać zużycie energii w procesie 
produkcyjnym bez zmiany całkowitej 
liczby przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy ma obecnie za zadanie złagodzić negatywne konsekwencje ekologiczne 
związane ze sprzedażą uprawnień w drodze licytacji z braku międzynarodowego 
porozumienia, lecz nie zajmuje się w sposób kompleksowy negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdyby istotne porozumienie 
międzynarodowe nie stworzyło równych szans dla przedsiębiorstw w konkurujących ze sobą 
krajach.
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Poprawka 105
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 
a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów 
i podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich Wspólnota 
dokona bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria.
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 
a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów 
i podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich Wspólnota 
dokona bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria, 
w zależności od ryzyka „wycieku emisji”.
Zważywszy, że istnieje możliwość znacznej 
utraty udziału w rynku na rzecz instalacji 
spoza Wspólnoty niepodejmujących 
analogicznych działań na rzecz 
ograniczenia emisji, niniejszą dyrektywę 
należy uzupełnić o załącznik zawierający 
wykaz energochłonnych sektorów 
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można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji 
i jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

przemysłu narażonych na ryzyko 
„wycieku emisji”. Wspólnota będzie nadal 
rozdzielać bezpłatne przydziały dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria, określające ryzyko 
„wycieku emisji”. Określenie tych 
sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji.
W przypadku określonych sektorów lub 
podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać energię
elektryczną.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie wykazu sektorów, w których istnieje ryzyko „wycieku emisji”, zapewni jasność 
i zwiększy pewność prawną. W przypadku stwierdzonego ryzyka „wycieku emisji” przydziały 
należy rozdzielać w oparciu o standardy, jednak bezpłatnie do poziomu 100% przydziałów 
określonych przez te standardy, w zależności od ryzyka „wycieku emisji”.

Poprawka 106
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 

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

a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów 
i podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Z uwagi na 
możliwość znacznej utraty udziału 
w rynku na rzecz instalacji spoza 
Wspólnoty, które nie podejmą 
analogicznych działań na rzecz 
ograniczenia emisji, niniejszą dyrektywę 
należy uzupełnić o załącznik zawierający 
wykaz energochłonnych sektorów 
przemysłu narażonych na ryzyko 
„wycieku emisji”. Wspólnota nadal będzie 
dokonywać bezpłatnego rozdziału 
wszystkich przydziałów wśród sektorów 
lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria określające ryzyko
„wycieku emisji”. Określenie tych 
sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji.
W przypadku określonych sektorów lub 
podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
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wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać energię 
elektryczną.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie listy sektorów, w których istnieje ryzyko „wycieku emisji”, zapewni jasność i 
zwiększy pewność prawną. W razie stwierdzonego ryzyka „wycieku emisji” przydziały należy 
rozdzielać w oparciu o standardy, jednak bezpłatnie w przypadku 100% przydziałów 
określonych przez te standardy.

Poprawka 107
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, 
a postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, 
w których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów 
i podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 

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

przemysłowych dla nich – których 
właścicielami i/lub operatorami są strony 
trzecie, we Wspólnocie, które podlegają 
międzynarodowej konkurencji. Mogłoby to 
osłabić korzyści oraz integralny wpływ na 
środowisko płynące z działań Wspólnoty.
Celem ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich Wspólnota 
dokona bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria.
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji 
i jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkich zakłóceń na rynku wewnętrznym powodowanych rozdziałem 
przydziałów, który skutkowałby przenoszeniem produkcji z zakładów specjalizujących się w 
produkcji gazów przemysłowych do odbiorców takich gazów, co w rezultacie przyniosłoby 
zwiększenie emisji CO2. Należy uznać, że celem unijnego systemu handlu przydziałami emisji 
jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i że zaprzestanie stosowania obecnych 
energooszczędnych metod produkcji gazów przemysłowych mogłoby wywołać niepożądany 
skutek.
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Poprawka 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Aby zagwarantować skuteczne 
funkcjonowanie rynku handlu 
uprawnieniami do emisji i nie dopuścić do 
sytuacji, w której europejskie 
ograniczenia doprowadziłyby do 
przenoszenia przemysłu do krajów o 
mniejszych zobowiązaniach w zakresie 
ochrony środowiska - nie pozwalając tym 
samym na redukcję emisji w skali 
światowej -, należy, w odniesieniu do 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
gospodarki podlegających 
międzynarodowej konkurencji, 
wprowadzić skuteczny system 
umożliwiający traktowanie w ten sam 
sposób instalacji wspólnotowych i 
instalacji krajów trzecich oraz obejmujący 
podporządkowanie importerów wymogom 
porównywalnym z wymogami dotyczącymi 
instalacji Unii Europejskiej, poprzez 
obowiązkowe wykupienie uprawnień do 
emisji. Mechanizm ten powinien być 
zastosowany jedynie wobec krajów, które 
po podpisaniu umowy międzynarodowej, 
w przypadku krajów rozwiniętych, nie 
podejmą zobowiązań porównywalnych ze 
zobowiązaniami Unii Europejskiej w 
zakresie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych lub, w przypadku krajów 
rozwijających się, nie przeprowadzą 
odpowiednich nowych działań, które 
można zmierzyć, przekazać i 
zweryfikować, zgodnie z mapą drogową 
przyjętą na konferencji na Bali. Komisja 
powinna sporządzić listę sektorów, w 
których istnieje ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, opierając się na ściśle 
określonych kryteriach, pozwalających 
właściwie oszacować to ryzyko i zapobiec 
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zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

nadmiernej kompensacji. Mechanizm 
korekty stosowany na granicach powinien 
być zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w 
szczególności wobec WTO.

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna uprzedzić kraje, które niechętnie podchodzą do wszelkich umów 
międzynarodowych, że odmowa ratyfikacji tego rodzaju umów pociągnie za sobą skutki dla 
importerów ich produktów na rynek europejski.

Poprawka 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r. 
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
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podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich.
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie modelu opartego na standardach minimalizuje ryzyko „wycieku emisji”. 
Niejasne jest jednak, dlaczego określenie sektorów ma zostać dokonane dopiero w połowie 
2010 r., ponieważ opóźni to jedynie wymagane inwestycje. Komisji powinien wystarczyć jeden 
rok na podjęcie decyzji.



AM\728287PL.doc 79/104 PE407.871v01-00

PL

Poprawka 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja dokona zatem przeglądu 
sytuacji najpóźniej do czerwca 2011 r., 
przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi oraz, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie analityczne oceniające 
sytuację ze szczególnym uwzględnieniem 
energochłonnych sektorów narażonych na 
poważne ryzyko „wycieku emisji”.
Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć 
odpowiednie wnioski legislacyjne, 
przewidujące dostosowanie proporcji 
przydziałów otrzymywanych bezpłatnie 
oraz, jako środek uzupełniający, system 
wyrównawczy, celem stworzenia równych 
warunków dla instalacji we Wspólnocie 
narażonych na powyższe ryzyko i dla 
instalacji w krajach trzecich. System taki 
nakładałby na importerów wymogi, które 
nie mogłyby być bardziej korzystne niż 
wymogi mające zastosowanie do instalacji 
w obrębie UE, na przykład przez 
obowiązek wykupienia uprawnień do 
emisji, lecz dotyczyłby również eksportu.
Wszelkie podjęte działania musiałyby być 
zgodne z zasadami UNFCCC, 
a w szczególności z zasadą wspólnych, ale 
zróżnicowanych obowiązków 
i odpowiadających im możliwości, przy 
uwzględnieniu szczególnej sytuacji krajów 
najsłabiej rozwiniętych. Musiałyby one być 
również zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.
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działania musiałyby być zgodne 
z zasadami UNFCCC, a w szczególności 
z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena powinna dotyczyć wszystkich sektorów, ale ze szczególnym naciskiem na sektory 
narażone na ryzyko. Należy również sprecyzować, że systemy wyrównawcze powinny być 
wykorzystywane jako uzupełnienie innych środków podstawowych. Należy też przedstawić 
wnioski dotyczące problemu zwiększonych obciążeń, np. zwiększonych kosztów wynikających 
z wysokich cen energii elektrycznej.

Poprawka 111
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku 
z tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2010 r. Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Komisja powinna oprzeć swoją 
analizę na ocenie braku możliwości 

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

wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Należy uwzględnić również
kwestię bezpieczeństwa dostaw surowców 
w Unii Europejskiej. Musiałyby one być 
również zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy ma obecnie za zadanie złagodzić negatywne konsekwencje ekologiczne 
związane ze sprzedażą uprawnień w drodze licytacji z braku międzynarodowego 
porozumienia, lecz nie zajmuje się w sposób kompleksowy negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdyby istotne porozumienie 
międzynarodowe nie stworzyło równych szans dla przedsiębiorstw w konkurujących ze sobą 
krajach.
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Poprawka 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi.
W związku z tym w samym tekście 
dyrektywy powinny być wymienione 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone na ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich. Istotne jest, aby lista ta 
mogła zostać uzupełniona, tak aby ogół 
sektorów i podsektorów przemysłu 
narażonych na to ryzyko został określony 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r.
Następnie można by dokonywać 
przeglądów i uzupełnień tejże listy, 
uwzględniając w ten sposób konsekwencje 
zmian sytuacji na świecie. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
trudności z wliczeniem kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich.
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zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO. Porównywalne 
zobowiązania między krajami 
rozwiniętymi i wkład krajów 
rozwijających się, zwłaszcza najbardziej 
zaawansowanych gospodarczo krajów 
rozwijających się, powinny być wymierne, 
możliwe do zweryfikowania i przekazania.
Metody pomiaru i weryfikacji powinny 
zostać uznane na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Jako że umowa międzynarodowa ma się pojawić w grudniu 2009 r., niewskazane jest 
odkładanie do 2011 r. przeglądu przepisów wspólnotowych. Dla zabezpieczenia inwestycji 
istotne jest, aby jak najwcześniej wyodrębnić sektory narażone na ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Ważne jest też, aby można było aktualizować listę, uwzględniając wszelkie znaczące zmiany 
na arenie światowej w dziedzinie zmian klimatu. Aktualizacja ta nie powinna być jednak 
przeprowadzana w sposób jednostronny na szczeblu europejskim, jeśli brak jest istotnych
zmian w skali międzynarodowej.
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Poprawka 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku 
z tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2010 r. Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Wymóg importu 
przydziałów powinien nakładać na 
importerów wymogi, które nie mogłyby 
być bardziej korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
pod względem wykupu uprawnień do 
emisji. System musiałby być zgodny
z zasadami UNFCCC, a w szczególności 
z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałby on być również 
zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.
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z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.

Or. en

Poprawka 114
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku 
z tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2010 r. Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, mogłyby 
otrzymać większą liczbę bezpłatnych 

(20) Komisja powinna zatem dokonać
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku
z tym w terminie najpóźniej 6 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji oraz na 
ocenie bezpośrednich skutków emisji CO2
dla cen energii elektrycznej wliczanych
w ceny produktów bez jednoczesnej 
znacznej utraty udziału rynkowego na 
korzyść instalacji poza Wspólnotą, które 
nie podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane 
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uprawnień do emisji lub mogłyby zostać 
objęte systemem wyrównawczym, celem 
stworzenia równych warunków dla 
instalacji we Wspólnocie narażonych na 
powyższe ryzyko i dla instalacji w krajach 
trzecich. System taki nakładałby na 
importerów wymogi, które nie mogłyby 
być bardziej korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne 
z zasadami UNFCCC, a w szczególności 
z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.

z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, otrzymają
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji w odniesieniu do emisji 
bezpośredniej oraz, w stosownych 
przypadkach, pośredniej. Niektóre sektory
mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich.
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne 
z zasadami UNFCCC, a w szczególności 
z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym 
z Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł potrzebuje jasności co do tego, które sektory i podsektory będą objęte tym 
zobowiązaniem, oraz co do ewentualnych podjętych środków jak najwcześniej, tak aby 
możliwe było przygotowanie danych zakładów do przyszłych operacji lub zamknięcia. Środki 
powinny uwzględniać zarówno bezpośrednie, jaki i pośrednie skutki wliczania kosztów emisji 
CO2 w ceny, jeżeli chcemy zapobiec poważnemu ryzyku „wycieku emisji”. System 
wyrównawczy nie będzie odpowiedni dla wszystkich sektorów.

Poprawka 115
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uwagę kwestię zabezpieczenia dostępności 
surowców w Unii Europejskiej. Działania 
te musiałyby być również zgodne z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
Wspólnoty, w tym z Porozumieniem WTO.  

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do surowców staje się w coraz większym stopniu głównym czynnikiem udanego 
rozwoju gospodarczego i dlatego ma ogromne znaczenie strategiczne. Ogromne obciążenie 
kosztami, z jakim wiąże się sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji dla niektórych 
branż, doprowadzi do zaprzestania produkcji krajowej i do zakupów od krajów trzecich. 
Wynikiem tego jest z kolei większe uzależnienie od importu.

Inną konsekwencją tego obciążenia jest przeniesienie produkcji do krajów trzecich 
posiadających surowce.

Poprawka 116
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 

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

instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich.
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Należy również wziąć pod 
uwagę kwestię zabezpieczenia dostępności 
surowców w Unii Europejskiej. Musiałyby 
one być również zgodne z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
Wspólnoty, w tym z Porozumieniem WTO.

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do surowców staje się w coraz większym stopniu głównym czynnikiem udanego 
rozwoju gospodarczego i dlatego ma ogromne znaczenie strategiczne. Ogromne obciążenie 
kosztami, z jakim wiąże się sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji dla niektórych 
branż, doprowadzi do zaprzestania produkcji krajowej i zakupów od krajów trzecich. 
Wynikiem tego jest z kolei większe uzależnienie od importu.

Inną konsekwencją tego obciążenia jest przeniesienie produkcji do krajów trzecich 
posiadających surowce.
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Poprawka 117
Philippe Busquin

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.

Or. en

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 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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.

Or. en

Uzasadnienie

W omawianym wniosku nie należy wprowadzać bodźców prowadzących do zakłócenia rynku, 
a także do zwiększenia emisji. Istotne jest, by w tekście dyrektywy uwzględnić praktykę 
eksternalizacji działań przez liczne sektory. Należy unikać wszelkich zakłóceń na rynku 
wewnętrznym powodowanych rozdziałem przydziałów, który mógłby skutkować 
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przeniesieniem produkcji z instalacji zewnętrznych do instalacji wewnętrznych, co 
spowodowałoby zwiększoną emisję. Celem unijnego systemu jest ograniczenie emisji, zaś 
zaprzestanie stosowania obecnych energooszczędnych metod produkcji gazów przemysłowych 
mogłoby wywołać niepożądany skutek.

Poprawka 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Celem zapewnienia równych 
warunków konkurencji we Wspólnocie 
należy ujednolicić zasady wykorzystania 
przez operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego „kredytów” z tytułu 
ograniczenia emisji poza granicami 
Wspólnoty. Protokół z Kioto do konwencji 
UNFCCC określa wymierne cele 
w zakresie ograniczenia emisji przez kraje 
rozwinięte w latach 2008-2012 oraz 
ustanawia jednostki redukcji emisji (ERU) 
i poświadczone redukcje emisji (CER) dla, 
odpowiednio, mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM) i projektów wspólnego 
wdrażania, oraz sposób ich 
wykorzystywania przez kraje rozwinięte na 
potrzeby częściowego osiągnięcia tych 
celów. Ramy protokołu z Kioto po 2012 r. 
nie pozwolą na tworzenie jednostek ERU 
bez ustanowienia nowych wymiernych 
celów w zakresie ograniczenia emisji przez 
kraje, w których realizowane są projekty 
CDM, jednak kredyty CDM będą mogły 
ewentualnie być nadal generowane. Na 
wypadek zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
należy zapewnić możliwość dodatkowego 
stosowania jednostek redukcji emisji 
(ERU) i poświadczonych redukcji emisji 
(CER) pochodzących z krajów, które 
przystąpią do tego porozumienia. Jeśli 
porozumienie takie nie zostałoby zawarte, 
możliwość dalszego stosowania jednostek 
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CER i ERU miałaby niekorzystny wpływ 
na funkcjonowanie tej zachęty 
i utrudniałaby osiągnięcie celów 
Wspólnoty w zakresie zwiększonego 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Stosowanie jednostek CER i ERU 
powinno być spójne z wyznaczonym przez 
Wspólnotę celem, jakim jest produkcja 
20% energii ze źródeł odnawialnych 
w roku 2020 oraz wspieranie racjonalizacji 
zużycia energii, innowacji i postępu 
technicznego. Tam, gdzie jest to zgodne 
z dążeniem do osiągnięcia powyższych 
celów, należy przewidzieć możliwość 
zawierania z krajami trzecimi umów 
służących stworzeniu zachęt do 
ograniczenia emisji w tych krajach 
i prowadzących do rzeczywistej, 
dodatkowej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a jednocześnie 
wspierających tworzenie nowatorskich 
rozwiązań przez przedsiębiorstwa mające 
siedzibę we Wspólnocie oraz postęp 
techniczny w krajach trzecich. Tego 
rodzaju umowy mogą być ratyfikowane 
przez więcej niż jeden kraj. Po zawarciu 
przez Wspólnotę odpowiedniego 
porozumienia międzynarodowego, dostęp 
do kredytów z tytułu projektów w krajach 
trzecich powinien zostać zwiększony 
równolegle do zwiększenia poziomu 
redukcji emisji, jaki ma zostać osiągnięty 
poprzez system wspólnotowy.

CER i ERU miałaby niekorzystny wpływ 
na funkcjonowanie tej zachęty 
i utrudniałaby osiągnięcie celów 
Wspólnoty w zakresie zwiększonego 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Stosowanie jednostek CER i ERU 
powinno być spójne z wyznaczonym przez 
Wspólnotę celem, jakim jest produkcja 
20% energii ze źródeł odnawialnych 
w roku 2020 oraz wspieranie racjonalizacji 
zużycia energii, innowacji i postępu 
technicznego. Po zawarciu przez 
Wspólnotę odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów 
z tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki dotyczące kredytów offsetowych powinny być określone w ramach NZ oraz 
kompleksowego międzynarodowego porozumienia dotyczącego okresu po 2012 r.
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Poprawka 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-1012, do pozostałego poziomu, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-1012. Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-2012, do pozostałego poziomu, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-2012. Ponadto należy dać 
operatorom możliwość corocznego 
wykorzystania uprawnień do emisji z 
elastycznych mechanizmów projektowych 
(CER, ERU) lub innych zatwierdzonych 
kredytów z krajów trzecich do 
maksymalnie 50% redukcji w stosunku do 
ilości przydziałów na lata 2008-2012.
Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
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2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

Or. de

Uzasadnienie

Większa elastyczność w celu większej opłacalności.

Poprawka 121
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego 
w okresie 2008-1012, do pozostałego 
poziomu, do którego mogli je 
wykorzystywać w latach 2008-1012.
Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego 
w okresie 2008-2012, do 25% ich emisji 
w danym roku. Ponieważ do 2015 r. 
państwa członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych
w związku z redukcjami emisji przed 
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jednostek CER i ERU wydanych 
w związku z redukcjami emisji przed 
2012 r. na uprawnienia do emisji ważne od 
roku 2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

2012 r. na uprawnienia do emisji ważne od 
roku 2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązanie przyznanych certyfikatów JI/CDM z wielkościami dozwolonymi w ramach 
drugiego okresu handlu jest niezgodne z dążeniem do harmonizacji, gdyż w drugim okresie 
handlu poszczególne państwa członkowskie zezwoliły na różne poziomy procentowe.
Utrzymanie tych poziomów procentowych po upływie drugiego okresu handlu spowoduje 
dalszy nierówne traktowanie operatorów. W związku z tym dla uniknięcia działań prawnych 
ze strony poszkodowanych operatorów wskazany jest ogólny pułap, który jednocześnie 
eliminuje nierówne traktowanie i nie narusza przyznanych praw.

Poprawka 122
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
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mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-1012, do pozostałego poziomu, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-1012. Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych 
w związku z redukcjami emisji przed 
2012 r. na uprawnienia do emisji ważne od 
roku 2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU oraz innych 
kredytów z tytułu ograniczenia emisji 
z rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez co najmniej jedno 
państwo członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego do roku 2012 włącznie, do 
poziomu 10,5% ich rocznej emisji.
Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych 
w związku z redukcjami emisji przed 
2012 r. na uprawnienia do emisji ważne od 
roku 2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Kredyty CDM i JI stanowią skuteczny sposób oszczędnego ograniczenia emisji CO2 przy 
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jednoczesnym zapewnieniu krajom rozwijającym się dostępu do lepszych technologii. Aby 
stworzyć optymalną elastyczność, państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać rodzaje 
projektów już uznane w jednym z pozostałych państw członkowskich.

Poprawka 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego 
w okresie 2008-1012, do pozostałego 
poziomu, do którego mogli je 
wykorzystywać w latach 2008-1012.
Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych 
w związku z redukcjami emisji przed 2012 
r. na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone
przez wszystkie państwa członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego 
w okresie 2008-2012, do pozostałego 
poziomu, do którego mogli je 
wykorzystywać w latach 2008-2012.
Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER 
i ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych 
w związku z redukcjami emisji przed 2012 
r. na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek 
w kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów.
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
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istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów w zakresie do energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych 
i w zakresie wydajności energetycznej po 
stronie popytu, ustanowionych przed 2013 
r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013, z wyłączeniem 
jednostek CER wydanych z tytułu dużych 
projektów dotyczących elektrowni 
wodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie offsetu zewnętrznego powinno być ograniczone do kredytów, które są 
rzeczywiście dodatkowe i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w krajach, w których 
projekty są realizowane. W szczególności nie należy zezwalać, aby jednostki CER i ERU z 
sektorów, które zostały zidentyfikowane jako narażone na „wyciek emisji” i międzynarodową 
konkurencję, były wykorzystywane w ramach systemu UE po 2012 r.

Poprawka 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia będzie się opóźniać, należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania we 
wspólnotowym systemie handlu kredytów 
z tytułu wysokiej jakości projektów na 
drodze umów z krajami trzecimi. Tego 
rodzaju umowy, które mogą być umowami 
dwu- lub wielostronnymi, mogłyby 
umożliwić dalsze uznawanie w ramach 
systemu wspólnotowego tych projektów, 
które prowadziły do wygenerowania ERU 

skreślony
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do 2012 r., ale nie prowadzą do tego 
samego skutku w ramach protokołu 
z Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Warunki dotyczące kredytów offsetowych powinny być określone w ramach NZ oraz 
kompleksowego międzynarodowego porozumienia dotyczącego okresu po 2012 r.

Poprawka 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy włączyć definicję „instalacji 
spalania”, tak aby sprecyzować, że 
niniejsza dyrektywa obejmuje wszystkie 
rodzaje kotłów, palników, turbin, 
ogrzewaczy, pieców, spalarni, osuszaczy, 
silników, gaz spalany na wylocie z szybu 
oraz wszelkie instalacje dopalania 
termicznego lub katalitycznego.

(28) Należy włączyć definicję „instalacji 
spalania” zgodnie z odpowiednią definicją 
zawartą w dyrektywie 96/91/WE z dnia 24 
września 1996 r. w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, tak aby 
sprecyzować, że niniejsza dyrektywa 
obejmuje wszystkie rodzaje kotłów, 
palników, turbin, ogrzewaczy, pieców, 
spalarni, osuszaczy, silników, gaz spalany 
na wylocie z szybu oraz wszelkie instalacje 
dopalania termicznego lub katalitycznego.

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „instalacji spalania” należy zdefiniować zgodnie z dyrektywą 96/61/WE, aby 
zapewnić jednolitość terminologiczną oraz dostosować przepisy dotyczące wydawania 
zezwoleń do przepisów dotyczących handlu uprawnieniami do emisji.
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Poprawka 126
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Należy włączyć definicję „instalacji 
spalania”, tak aby sprecyzować, że 
niniejsza dyrektywa obejmuje wszystkie 
rodzaje kotłów, palników, turbin, 
ogrzewaczy, pieców, spalarni, osuszaczy, 
silników, gaz spalany na wylocie z szybu 
oraz wszelkie instalacje dopalania 
termicznego lub katalitycznego.

(28) Należy włączyć definicję „instalacji 
spalania”, tak aby sprecyzować, że 
niniejsza dyrektywa obejmuje wszystkie 
rodzaje kotłów, palników, turbin, 
ogrzewaczy, pieców, spalarni, osuszaczy 
i silników.

Or. en

Uzasadnienie

Sporadyczne spalanie gazu na wylocie z szybu jest konieczne dla bezpieczeństwa procesu na 
jego początkowych i końcowych etapach. Chociaż ograniczenie tego typu emisji byłoby 
pożądane (np. szacowany koszt pod względem utraty materiału w krakerze etylenu wynosi 
400-600 euro na 1 tonę CO2), jest ono technicznie niewykonalne. Ponadto nie jest jasne, czy 
istnieje wyposażenie pozwalające na monitorowanie sporadycznego spalania gazu w 
pochodni z wymaganą dokładnością.

Poprawka 127
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak inne sektory, 
które przejściowo otrzymują bezpłatne 
przydziały, a nie jak producenci energii 
elektrycznej. Oznacza to, że w 2013 r. 
80 % uprawnień powinno zostać 
przyznanych bezpłatnie, a następnie liczba 
bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa 
powinna corocznie zmniejszać się o stałą 

skreślony
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kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia 
w sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

Or. de

Uzasadnienie

Szczególne odniesienie do sektora lotnictwa jest zbędne. Jeżeli sektor ten jest objęty ETS, 
powinien do niego, a także w odpowiednich przypadkach do transportu morskiego, mieć 
zastosowanie model oparty na standardach, ponieważ w ten sposób wspierana będzie 
najbardziej wydajna technologa bez tworzenia ogromnych kosztów dodatkowych i naruszania 
konkurencji.

Poprawka 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak producenci 
energii elektrycznej. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia 
w sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]
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sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

Or. en

Uzasadnienie

Lotnictwo należy traktować tak samo, jak sektor energetyczny, gdyż może ono również 
przenieść większość kosztów na konsumentów; w związku z tym włączenie operatorów w 
system handlu obejmujący bezpłatne przydziały doprowadziłoby do nadzwyczajnych zysków 
dla sektora kosztem konsumentów, bez żadnych korzyści dla środowiska naturalnego.

Poprawka 129
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Omawiany proces licytacji stanowić będzie największą licytację na skalę światową, jaka 
kiedykolwiek miała miejsce. Kluczowe znaczenie ma ciągłe utrzymywanie płynności rynku 
uprawnień oraz unikanie możliwych niepowodzeń rynkowych. Potrzebny jest zatem okres 
stopniowego wprowadzania, aby wesprzeć prawidłowe przejście rynku energii elektrycznej do 
pełnej sprzedaży w drodze licytacji w celu ograniczenia negatywnych skutków dla potencjału 
produkcyjnego i cen energii elektrycznej, aby zapobiec zakłóceniom rynku 
wewnątrzeuropejskiego dla przemysłu krajowego powodowanym cenami energii.

Poprawka 130
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Istotne jest, aby w przyszłości 
rozszerzyć system na inne podmioty 
emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych, zwłaszcza w sektorze 
transportu, takie jak przedsiębiorstwa 
transportu morskiego. W tym celu 
Komisja powinna jak najszybciej 
zaproponować odpowiednie zmiany wraz z 
oceną wpływu, tak aby do roku 2013 
włączyć sektor transportu morskiego w 
ramy tego wspólnotowego systemu oraz 
ustalić termin włączenia drogowego 
transportu towarowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Drogowy transport towarowy i transport morski powinny zostać włączone do ETS.
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Poprawka 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących sprzedaży 
przydziałów emisji w drodze licytacji, 
tymczasowego ogólnowspólnotowego 
przydziału uprawnień, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli emisji, 
akredytacji kontrolerów oraz 
wprowadzenia ujednoliconych przepisów 
dotyczących projektów. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy oraz jej uzupełnienie przez 
dodanie lub modyfikację nowych, innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących sprzedaży 
przydziałów emisji w drodze licytacji w 
ramach modelu opartego na standardach, 
monitorowania, sprawozdawczości i 
kontroli emisji, akredytacji kontrolerów 
oraz wprowadzenia ujednoliconych 
przepisów dotyczących projektów.
Ponieważ środki te mają zakres ogólny i 
mają na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy oraz jej 
uzupełnienie przez dodanie lub 
modyfikację nowych, innych niż istotne 
elementów, powinny one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Nie może istnieć żaden tymczasowy i nieodpłatny przydział uprawnień, ponieważ model 
oparty na standardach powinien zostać wprowadzony również dla sektorów energochłonnych. 
Sprzedaż w drodze licytacji będzie miała zatem miejsce wyłącznie w ramach modelu opartego 
na standardach pod warunkiem, że dana instalacja pozostanie poniżej określonego poziomu.
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