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Poprawka 35
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ostatecznym 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 powietrzu 
na poziomie, który zapobiega groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny.

(1) Ostatecznym 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.8 dotyczącą 
zawarcia Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu 
na poziomie, który zapobiega groźnej 
antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny Ziemi. 

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie o jaki system klimatyczny chodzi, a przez to wskazanie na 
globalny (planetarny), a nie lokalny problem zmian klimatu.

Poprawka 36
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
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globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r.

globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte ogólnie, a Unia Europejska w 
szczególności, powinny nadal przewodzić 
tej inicjatywie i zobowiązać się, że do 
2020 r. ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30% w stosunku 
do poziomu z 1990 r. oraz około 60% do 
roku 2035. Ostatecznym celem jest 
stopniowe wyeliminowanie w Unii 
Europejskiej do 2050 r. emisji ze źródeł 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 37
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r.

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30% w stosunku 
do poziomu z 1990 r. oraz około 60-80% 
do roku 2050.
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Or. pt

Uzasadnienie

Na posiedzeniu w marcu 2007 r. Rada Europejska wskazała, że konieczne będą 
długoterminowe ograniczenia emisji o 60-80% do 2050 r.

Poprawka 38
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r.

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50 % w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30% w stosunku 
do poziomu z 1990 r. oraz około 50% do 
roku 2050.

Or. en

Uzasadnienie

Redukcja o około 80% do 2050 r. w stosunku do 1990 r. jest zbyt ambitnym zadaniem, 
trudnym do realizacji w praktyce. Zadanie to utrudni fakt, że proponowana dyrektywa 
obejmuje ok. 60% całkowitych emisji gazów cieplarnianych (obejmie około 40% po przyjęciu 
poprawki do dyrektywy 2003/87/WE), których źródłem są emisje na małą skalę, takie jak te 
powodowane przez transport (samochody, ciężarówki), budynki (w szczególności 
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ogrzewanie), usługi, niewielkie instalacje przemysłowe, rolnictwo, odpady itd., którymi 
bardzo trudno gospodarować.

Poprawka 39
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu zapewnienia realizacji 
potencjału ograniczenia zużycia energii 
w UE o 20% do 2020 r., orientacyjne cele 
zawarte w planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału 
(COM(2006)0545) powinny stać się 
obowiązkowe dla państw członkowskich. 
Komisja przyjmie środki prawne w tym 
celu najpóźniej w 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Cel wydajności energetycznej wyznaczony przez UE jest jedynym celem na rok 2020, który nie 
jest prawnie wiążący. Realizacja tego potencjału musi być głównym celem we wszystkich 
sektorach. Oszczędności energii wynikające z realizacji celu w zakresie wydajności 
energetycznej doprowadzą do ograniczenia ogólnych emisji, a szczególniej emisji z budynków 
i sektora transportu. Przekształcenie celu w zakresie wydajności energetycznej w cel prawnie 
wiążący jest jedynym sposobem zapewnienia koncentracji na oszczędzaniu energii i nałożenia 
wyraźnego obowiązku inwestowania w wydajność energetyczną na rządy UE. 

Poprawka 40
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 

(5) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
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października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, który obejmuje pewne sektory 
gospodarki. Aby do 2020 r. zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów 
ograniczenie o 20 % poziomu emisji 
gazów cieplarnianych wszystkie sektory 
gospodarki powinny uczestniczyć we 
wspomnianym ograniczaniu poziomu 
emisji. Państwa członkowskie powinny 
zatem wdrożyć dodatkowe polityki i środki 
starając się dalej ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, który obejmuje pewne sektory 
gospodarki. Aby do 2020 r. zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów 
ograniczenie o 40% poziomu emisji gazów 
cieplarnianych wszystkie sektory 
gospodarki powinny uczestniczyć we 
wspomnianym ograniczaniu poziomu 
emisji. Państwa członkowskie powinny 
zatem wdrożyć dodatkowe polityki i środki 
starając się dalej ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE zgodnie z celami
z Kioto na rok 2012 i kolejne lata.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z najświeższymi ocenami naukowymi wynikającymi z konferencji w Tallberg 
konieczne będzie osiągnięcie 40%-owego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
połączone z dążeniem do spójnego kontynuowania i wzmacniania celów protokołu z Kioto. 
Żadne wiarygodne porozumienie międzynarodowe nie zostanie osiągnięte bez dążenia do 
realizacji znaczących ograniczeń emisji ze strony odpowiednich krajów uprzemysłowionych 
przy zachowaniu spójności z celami sugerowanymi w 4. sprawozdaniu IPCC.

Poprawka 41
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie podnoszą 
wydajność energetyczną we wszystkich 
sektorach gospodarki. W celu 
zapewnienia realizacji potencjału 
ograniczenia zużycia energii w UE o 20% 
do 2020 r., orientacyjne cele zawarte 
w planie działania na rzecz racjonalizacji 
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zużycia energii: sposoby wykorzystania 
potencjału (COM(2006)0545) powinny 
stać się wiążące dla państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędność energii jest najmniej kosztownym sposobem radzenia sobie ze zmianami 
klimatycznymi. Bezpośredni koszt niezdolności do wydajnego wykorzystania energii przez UE 
sięgnie ponad 100 mld euro rocznie do 2020 r. według planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii. Ponadto w planie zawarto twierdzenie, że wciąż istnieje techniczna 
i ekonomiczna możliwość zaoszczędzenia przynajmniej 20% całkowitej energii pierwotnej do 
2020 r., oprócz oszczędności, które już zostałyby uzyskane dzięki efektom cenowym i zmianom 
strukturalnym w gospodarce, naturalnemu zastępowaniu technologii i istniejącym środkom.

Poprawka 42
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany na podstawie danych 
dotyczących poziomu emisji gazów 
cieplarnianych danego państwa w 2005 r.
ponieważ jest to ostatni rok, dla którego 
dostępne są zweryfikowane dane 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany na podstawie danych 
dotyczących poziomu emisji gazów 
cieplarnianych danego państwa w 1990 r.,
tj. zgodnie z Protokołem z Kioto.

Or. pl

Uzasadnienie

Niektóre kraje solidnie wywiązują się ze swych zobowiązań ujętych w Protokole z Kioto 
i poważnie ograniczyły swoje emisje CO2, podczas gdy inne, mimo podpisania protokołu, nie 
dokonały postępu w tym zakresie. Nie można karać tych pierwszych, premiując tych ostatnich.
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Poprawka 43
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany na podstawie danych 
dotyczących poziomu emisji gazów 
cieplarnianych danego państwa w 2005 r.
ponieważ jest to ostatni rok, dla którego 
dostępne są zweryfikowane dane 
dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany na podstawie danych 
dotyczących poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w latach 2005-2006.

Or. fi

Poprawka 44
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Każde państwo członkowskie 
opracowuje krajowy plan działania 
określający, w jaki sposób zamierza 
zrealizować swój cel w zakresie redukcji 
emisji w sektorach spoza systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Każdy plan 
działania powinien zostać przedstawiony 
wraz ze strategią na rzecz promowania 
wydajności energetycznej.

Or. fi
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Poprawka 45
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Redukcje emisji w sektorach spoza 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
zależą w dużej mierze od działań 
poszczególnych obywateli. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić właściwe 
przygotowanie obywateli i dopilnować, by 
dysponowali oni koniecznymi środkami 
w celu przyjęcia jak najlepszych 
technologii i rozwiązań. Powinno się 
zachęcać obywateli do obierania 
oszczędnego pod względem zużycia energii 
trybu życia przy pomocy, między innymi, 
edukacji i niezależnych informacji. 
Jednym z elementów tego procesu 
powinno być umożliwienie przez państwa 
członkowskie działania na szczeblu 
lokalnym lub regionalnym niezależnych 
systemów doradztwa w dziedzinie energii.

Or. fi

Poprawka 46
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 

skreślony
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mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć zadowalające porozumienie międzynarodowe w Kopenhadze powinno się 
zobowiązać wszystkie kraje do ograniczenia lub przynajmniej utrzymania na tym samym 
poziomie do 2020 r. również emisji w sektorach nieobjętych ETS. Stosując jako jedyny 
wskaźnik PKB w przeliczeniu na mieszkańca wysłaliśmy zły sygnał do mniej rozwiniętych 
krajów takich jak Chiny, Indie i zachęciliśmy ich do zwiększenia poziomu emisji. Aby tego 
uniknąć należy zwrócić się do Komisji Europejskiej o opracowanie nowych wskaźników także 
obejmujących emisje i rozdzielić je procentowo między państwa członkowskie w taki sposób, 
by żadne z nich nie miało prawa podniesienia swoich emisji. 

Poprawka 47
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz na potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PNB oraz wielkości emisji 
gazów cieplarnianych "per capita".
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tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Sprawiedliwość ekologiczna wymaga, by najwięksi emitenci CO2 "per capita" w większym 
stopniu odpowiadali za walkę ze zmianami klimatu.

Poprawka 48
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
2005 r., jednak państwa te powinny
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
2005 r., tak aby umożliwić im wyrównanie 
poziomu PKB na mieszkańca z 
pozostałymi państwami Wspólnoty.
Państwa te mogą ograniczyć wspomniany 
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ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

wzrost emisji gazów cieplarnianych
w stopniu pozwalającym im na osiągnięcie 
tego celu. Państwa członkowskie w 
których PKB na mieszkańca jest 
stosunkowo wysoki powinny zmniejszyć 
poziom emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu do 2005 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Dla całej Wspólnoty najbardziej istotne jest wyrównanie poziomów PKB na obszarze Unii. 
Zablokowanie możliwości rozwoju gospodarczego dla państw o niskim poziomie PKB na 
mieszkańca, nie służy interesom Wspólnoty jako całości. Niektóre państwa, nie mają 
w krótkiej perspektywie czasowej innej możliwości uzyskania odpowiedniej ilości niezbędnej 
energii, poza energią uzyskaną ze spalania węgla. Początkowy poziom rozwoju technologii 
CCS oraz koszty z nią związane, nie pozwalają, na zakładaną przez przepisy wspólnotowe 
redukcję emisji CO2, spowodowanych spalaniem węgla.

Poprawka 49
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim,
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie równego 
traktowania, z uwzględnieniem
wcześniejszych wysiłków i osiągnięć
państw członkowskich w latach 1990-
2005. Te, które poczyniły znaczące wysiłki 
w celu zmniejszenia swoich emisji
powinny zostać nagrodzone jako przykład 
i z myślą o zmotywowaniu tych, które 
pozostają w tyle. Wszystkie państwa 
członkowskie muszą zmniejszyć poziom 
emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.
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emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć zadowalające porozumienie międzynarodowe w Kopenhadze powinno się 
zobowiązać wszystkie kraje do ograniczenia lub przynajmniej utrzymania na tym samym 
poziomie do 2020 r. również emisji w sektorach nieobjętych ETS. Stosując jako jedyny 
wskaźnik PKB w przeliczeniu na mieszkańca wysłaliśmy zły sygnał do mniej rozwiniętych 
krajów takich jak Chiny, Indie i zachęciliśmy ich do zwiększenia poziomu emisji. Aby tego 
uniknąć należy zwrócić się do Komisji Europejskiej o opracowanie nowych wskaźników także 
obejmujących emisje i rozdzielić je procentowo między państwa członkowskie w taki sposób, 
by żadne z nich nie miało prawa podniesienia swoich emisji. 

Poprawka 50
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski w porównaniu 
ze średnią w UE na odpowiednie
zwiększenie poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu do 2005 r., 
jednak państwa te powinny ograniczyć 
wspomniany wzrost emisji gazów 
cieplarnianych, aby przyczynić się do 
realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
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PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zatem zmniejszyć poziom 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 
do 2005 r. w bardziej znaczący sposób 
w celu realizacji zobowiązania podjętego 
przez Wspólnotę.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest uściślenie, że mechanizm solidarności zadziała jedynie jeżeli wszystkie państwa 
członkowskie będą przestrzegały ogólnego zobowiązania Wspólnoty, a ewentualne 
zwiększenie poziomu emisji będzie dopuszczone tymczasowo.

Poprawka 51
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca oraz 
istniejących zobowiązań w zakresie 
redukcji emisji na mocy porozumienia o 
podziale odpowiedzialności. Należy 
zezwolić państwom członkowskim, w 
których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie, w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
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2005 r. wysoki, powinny zmniejszyć poziom 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 
do 2005 r.

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy wniosku Komisji niektóre państwa członkowskie mogłyby emitować więcej niż 
przewidują cele z Kioto. Byłoby to całkowicie nieuczciwe w stosunku do tych państw 
członkowskich, które już zrealizowały swoje cele obrane zgodnie z protokołem z Kioto 
i stanowiłoby niezwykle szkodliwy sygnał dla krajów trzecich. Dlatego autor poprawki dąży 
do zmiany liczb w stosunku do tych krajów w celu ograniczenia emisji dopuszczonych na 
mocy porozumienia o podziale odpowiedzialności. Emisje zaoszczędzone dzięki temu 
dostosowaniu powinny być wykorzystane w celu adaptacji współczynnika liniowego w handlu 
emisjami w celu otrzymania bardziej realistycznego celu dla sektora ETS.

Poprawka 52
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
2005 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
2005 r. Ponadto żadnemu państwu 
członkowskiemu nie powinno się 
zagwarantować na rok 2020 poziomów 
emisji przekraczających poziomy 
wynikające z jego zobowiązań w zakresie 
redukcji na mocy porozumienia o podziale 
odpowiedzialności na okres 2008-2012.
Redukcje emisji gazów cieplarnianych 
powinny odbywać się w okresie 2013-
2020, a każde państwo członkowskie 
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przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

powinno mieć możliwość przenoszenia z 
kolejnego roku ilości odpowiadającej 2% 
dopuszczalnego dla danego państwa 
członkowskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych zaś państwo członkowskie, 
którego emisje były poniżej tej granicy 
powinno mieć możliwość przeniesienia 
swojej nadwyżki ograniczenia emisji na 
następny rok.

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy wniosku Komisji niektóre państwa członkowskie mogłyby emitować więcej niż 
przewidują cele z Kioto. Byłoby to całkowicie nieuczciwe w stosunku do tych państw 
członkowskich, które już zrealizowały swoje cele obrane zgodnie z protokołem z Kioto 
i stanowiłoby niezwykle szkodliwy sygnał dla krajów trzecich. Dlatego autor poprawki dąży 
do zmiany liczb w stosunku do tych krajów w celu ograniczenia emisji dopuszczonych na 
mocy porozumienia o podziale odpowiedzialności. Emisje zaoszczędzone dzięki temu 
dostosowaniu powinny być wykorzystane w celu adaptacji współczynnika liniowego w handlu 
emisjami w celu otrzymania bardziej realistycznego celu dla sektora ETS.

Poprawka 53
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z
2005 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 30 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 1990 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 30 % w porównaniu do poziomu z
1990 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
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przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 3 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

Or. pl

Uzasadnienie

Korekta procentowa emisji z 20 na 30 wiąże się ze zmianą roku referencyjnego z 2005 na 
1990.

Poprawka 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Państwa członkowskie mogą 
uzasadnić nieograniczone poziomy 
redukcji krajowych emisji gazów 
cieplarnianych powyżej i poniżej swoich 
pułapów emisji gazów cieplarnianych, 
w oparciu o „i tak korzystne” działania 
i strategie polityczne przynoszące wspólne 
korzyści. W tym kontekście należy 
postawić na pierwszym miejscu wspólne 
korzyści dla zdrowia publicznego 
(w szczególności w odniesieniu do jakości 
powietrza) i większego bezpieczeństwa, 
ochrony ekosystemów i bioróżnorodności, 
zmniejszenia ubóstwa i promocji 
zatrudnienia, a także bezpieczeństwa 
energetycznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Czwarte sprawozdanie z oceny przygotowane przez grupę roboczą III ds. łagodzenia 
działającą w ramach Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu jasno wskazuje, że 
wspólne korzyści z działania pod postacią ograniczonego zanieczyszczenia atmosferycznego, 
większego bezpieczeństwa energetycznego czy wyższego wskaźnika zatrudnienia na obszarach 
wiejskich równoważą koszty łagodzenia. Istnieje ogólny konsensus w odniesieniu do 
wszystkich poddanych analizie regionów, że w bliskiej perspektywie korzyści w dziedzinie 
zdrowia i inne mogą być znaczące, zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak 
i rozwijających się. 

Poprawka 55
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z sektorów nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE powinny dalej 
zmniejszać się corocznie w sposób liniowy 
po roku 2020. Bezużyteczne jest jednak 
ustalanie nadzwyczaj ambitnych 
ograniczeń od teraz do 2050 r., ponieważ 
ani obecna wiedza naukowa, ani rozwój 
technologiczny nie pozwalają na 
wysuwanie realistycznych hipotez 
wykraczających poza kolejne dwadzieścia 
lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyznaczanie nadzwyczaj ambitnych celów na 2050 r. jest nierealistyczne. Bez zawarcia 
międzynarodowego porozumienia wysiłki europejskie zakończą się fiaskiem. Dlaczego już 
teraz samotnie oświadczać coś, co trzeba zrobić wspólnie?
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Poprawka 56
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby zapewnić wyraźne i ścisłe 
przestrzeganie ze strony państw 
członkowskich, Komisja ustanawia 
mechanizm nakładania kar bezpośrednich 
na poszczególne państwa członkowskie, 
które nie wypełniają swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 57
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
ich polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, pod 
warunkiem że zostały one zrealizowane 
i będą wdrażane przy użyciu 
odnawialnych źródeł energii. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
ich polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
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osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

 Już zakończone projekty w krajach trzecich lub nowe, które dopiero będą wdrażane powinny 
być uwzględniane przy uznawaniu kredytów emisji jedynie w przypadku stosowania 
odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 58
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
ich polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów typu 
„złoty standard” dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w krajach 
trzecich. Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że ich polityka w 
odniesieniu do zakupu tych kredytów 
powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en
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Poprawka 59
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jako środek służący wyrównywaniu 
różnic w kosztach zmniejszania emisji 
ponoszonych przez różne państwa 
członkowskie umożliwiając większą 
elastyczność geograficzną, a jednocześnie 
podnosząc całkowitą opłacalność 
dotrzymywania wszystkich zobowiązań 
Wspólnoty, dane państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przekazania 
części swoich upoważnień do emisji gazów 
cieplarnianych innemu państwu 
członkowskiemu. Takie przekazanie 
byłoby regulowane dwustronnym 
porozumieniem, a przejrzystość byłaby 
zapewniona dzięki powiadamianiu 
Komisji oraz rejestrowaniu takiego 
przekazania w rejestrach obu 
zaangażowanych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej propozycji opłacalność wzrasta w momencie realizacji celu UE w zakresie redukcji 
emisji. Ta dobrowolna opcja mogłaby być również pomocna dla krajów, które z powodu 
braku środków napotkają trudności z ograniczaniem swoich emisji, ponieważ umożliwi ona 
finansowanie dalszych działań/środków w kraju przekazującym w oparciu o fundusze 
uzyskane dzięki przekazaniu. Każde państwo członkowskie, które będzie chciało uczestniczyć 
odniesie korzyści. Ale najbardziej skorzysta środowisko, ponieważ racjonalne wykorzystanie 
zasobów jest zasadnicze dla dobrej polityki ochrony środowiska.
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Poprawka 60
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Jako środek mający na celu 
wyrównywanie różnic w kosztach 
zmniejszania emisji ponoszonych przez 
różne państwa członkowskie umożliwiając 
większą elastyczność geograficzną, 
a jednocześnie podnosząc całkowitą 
opłacalność dotrzymywania wszystkich 
zobowiązań Wspólnoty, dane państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przekazania części swoich upoważnień do 
emisji gazów cieplarnianych innemu 
państwu członkowskiemu. Takie 
przekazanie byłoby regulowane 
dwustronnym porozumieniem, 
a przejrzystość byłaby zapewniona dzięki 
powiadamianiu Komisji oraz 
rejestrowaniu takiego przekazania 
w rejestrach obu zaangażowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza propozycja umożliwia handel emisjami między państwami członkowskimi. Jako że 
państwa członkowskie mają różne marginesowe koszty zmniejszania emisji, zwiększa to 
opłacalność realizacji celu UE bez zmiany całkowitych ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych do osiągnięcia w UE.

Poprawka 61
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Z tego względu państwa członkowskie (10) Z tego względu państwa członkowskie 
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powinny mieć możliwość 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
wydane z tytułu redukcji uzyskanych w 
okresie 2008–2012 i jednocześnie są 
wynikiem typów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wykorzystywania kredytów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
które zostały wydane z tytułu redukcji 
uzyskanych w okresie 2008–2012 i 
wynikających z realizacji projektów, które 
zostały zarejestrowane i wdrożone w 
okresie 2008–2012 i są kontynuacją typów 
projektów („kategorii projektu”) 
zatwierdzonych przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie.

powinny mieć możliwość 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
wydane z tytułu redukcji uzyskanych w 
okresie 2008–2012 i jednocześnie są 
wynikiem typów projektów typu „złoty 
standard”. Państwa członkowskie powinny 
mieć również możliwość wykorzystywania 
kredytów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, które zostały wydane z 
tytułu redukcji uzyskanych w okresie 
2008–2012 i wynikających z realizacji 
projektów typu „złoty standard”, które 
zostały zarejestrowane i wdrożone w 
okresie 2008–2012.

Or. en

Uzasadnienie

Ostrzejsze kryteria w przypadku kredytów w ramach projektów JI/CDM są konieczne dla 
zagwarantowania, że państwa członkowskie wykorzystują jedynie kredyty z projektów 
wysokiej jakości dla realizacji swoich celów w zakresie redukcji. Złoty standard używa 
bardzo surowej definicji dodatkowości i zrównoważonego rozwoju przy akredytacji projektów 
CDM.

Poprawka 62
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Bardzo niewiele projektów w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju 
zrealizowano w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Zważywszy, że Wspólnota 
wspiera sprawiedliwy podział projektów w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju, 
również poprzez stworzenie światowego 
sojuszu na rzecz przeciwdziałania 

(11) Bardzo niewiele projektów w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju 
zrealizowano w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Zważywszy, że Wspólnota 
wspiera sprawiedliwy podział projektów w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju, 
również poprzez stworzenie światowego 
sojuszu na rzecz przeciwdziałania 
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zmianom klimatycznym, należy 
zagwarantować uznanie dla kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
rozpoczętych po okresie 2008-2012 w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, w 
przypadku typów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w latach 2008-2012. 
Kredyty te powinny być uznawane do 2020 
r. bądź do czasu zawarcia porozumienia ze 
Wspólnotą, w zależności od tego, które z 
tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

zmianom klimatycznym, należy 
zagwarantować uznanie dla kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
typu „złoty standard” rozpoczętych po 
okresie 2008-2012 w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Kredyty te powinny być 
uznawane do 2020 r. bądź do czasu 
zawarcia porozumienia ze Wspólnotą, w 
zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Poprawka 63
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia większej 
elastyczności, oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów 
rozwijających się, należy umożliwić 
państwom członkowskim korzystanie z 
dodatkowych kredytów uzyskanych w 
wyniku realizacji projektów w ramach 
porozumień zawartych przez Wspólnotę z 
krajami trzecimi. Jeśli nie zostanie zawarte 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu, które określi ilości 
przyznane krajom trzecim, realizacja 
projektów wspólnych wdrożeń będzie 
niemożliwa po 2012 r. Kredyty redukcji 
emisji gazów cieplarnianych uzyskane w 
wyniku realizacji tych projektów mogłyby 
jednak nadal być uznawane na mocy 
porozumień z krajami trzecimi.

(12) W celu zapewnienia większej 
elastyczności, oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów 
rozwijających się, należy umożliwić 
państwom członkowskim korzystanie z 
dodatkowych kredytów uzyskanych w 
wyniku realizacji projektów typu „złoty 
standard” w ramach porozumień 
zawartych przez Wspólnotę z krajami 
trzecimi. Jeśli nie zostanie zawarte 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu, które określi ilości 
przyznane krajom trzecim, realizacja 
projektów wspólnych wdrożeń będzie 
niemożliwa po 2012 r. Kredyty redukcji 
emisji gazów cieplarnianych typu „złoty 
standard” uzyskane w wyniku realizacji 
tych projektów mogłyby jednak nadal być 
uznawane na mocy porozumień z krajami 
trzecimi.

Or. en
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Poprawka 64
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zapewnienia większej 
elastyczności i motywacji do zmniejszania 
emisji gazów cieplarnianych państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać 
dodatkowe kredyty z projektów i 
inwestycji, które prowadzą w Unii 
Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczący potencjał opłacalności redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, 
oprócz wspierania projektów w krajach trzecich należy również zachęcać do handlu, 
projektów i przekazywania w UE pomiędzy państwami członkowskimi. 

Poprawka 65
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
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innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3 % 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia 
emisji w 2020 r. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim.

innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 1% 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm ETS już zapewnia handel między państwami członkowskimi: aby zachować 
spójność z porozumieniem międzynarodowym i celami w zakresie redukcji poszczególnych 
państw członkowskich w decyzji o dzieleniu starań nie powinno się zezwalać na 
przekazywanie.

Poprawka 66
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
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wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3 % 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia emisji 
w 2020 r. Państwa członkowskie powinny 
mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim.

wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w krajach trzecich lub w innych 
państwach członkowskich, w wysokości 
do 3% emisji gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia emisji 
w 2020 r. Państwa członkowskie powinny 
mieć prawo do sprzedania
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczący potencjał opłacalności redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, 
oprócz wspierania projektów w krajach trzecich należy również zachęcać do handlu, 
projektów i przekazywania w UE pomiędzy państwami członkowskimi. 

Możliwość sprzedania niewykorzystanych części może być atrakcyjna i stanowić dobrą 
motywację dla państw członkowskich.

Poprawka 67
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów z projektów typu 
„złoty standard” uzyskanych w ramach 
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ważne dla zapewnienia rynku dla tych
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3 % 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia emisji
w 2020 r. Państwa członkowskie powinny 
mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim.

mechanizmu czystego rozwoju jest ważne 
dla zapewnienia rynku dla tych kredytów 
po 2012 r. Aby zapewnić funkcjonowanie 
takiego rynku, oraz dalsze redukcje emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, a 
zatem dalszą realizację celów Wspólnoty 
odnoszących się do wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, 
bezpieczeństwa energetycznego, innowacji 
i konkurencyjności, proponuje się 
przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych typu 
„złoty standard” w krajach trzecich, w 
wysokości do 3 % emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE w 2005 r. w 
każdym z państw członkowskich. Ilość ta 
odpowiada jednej trzeciej starań na rzecz 
zmniejszenia emisji w 2020 r. Państwa 
członkowskie powinny mieć prawo do 
przekazania niewykorzystanej części tego 
przydziału innym państwom 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 68
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie powinny uznawać kredyty 
redukcji emisji pochodzące jedynie z tych 
krajów, które ratyfikują to porozumienie i 
przyjmą wspólne podejście.

(14) Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie powinny uznawać kredyty 
redukcji emisji typu „złoty standard” 
pochodzące jedynie z tych krajów, które 
ratyfikują to porozumienie.
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Or. en

Poprawka 69
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu z 
Kioto. Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna 
ocena wdrożenia niniejszej decyzji 
powinna zostać przeprowadzona w 2016 r.

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu z 
Kioto. Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna
ocena wdrożenia niniejszej decyzji, 
przedstawiająca w razie potrzeby 
propozycje mające na celu realizację 
celów na 2020 r., powinna zostać 
przeprowadzona w 2016 r.

Or. pt

Poprawka 70
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Najnowsze odkrycia naukowe 
wskazują, że aby zapobiec ingerencji 
człowieka w warunki klimatyczne
koncentracja dwutlenku węgla 
w atmosferze musi zostać zredukowana do 
poziomu 350 części na milion, co 
oznaczałoby wyznaczenie wspólnotowego 
wewnętrznego celu emisji gazów 
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cieplarnianych na poziomie 40% 
w 2020 r. i 60% w 2030 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r. Cel ten oraz 
odpowiednie zobowiązania Wspólnoty 
powinny znaleźć się w negocjacjach 
przyszłej umowy międzynarodowej 
w sprawie klimatu na okres po 2012 r.

Or. en

Poprawka 71
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
równego traktowania państw 
członkowskich oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich 
lub innych państwach członkowskich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczący potencjał opłacalności redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, 
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oprócz wspierania projektów w krajach trzecich należy również zachęcać do handlu, 
projektów i przekazywania w UE pomiędzy państwami członkowskimi.

Poprawka 72
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
równego traktowania państw 
członkowskich oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w UE i w krajach 
trzecich o maksymalnie połowę 
dodatkowego ograniczenia emisji ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczący potencjał opłacalności redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, 
oprócz wspierania projektów w krajach trzecich należy również zachęcać do handlu, 
projektów i przekazywania w UE pomiędzy państwami członkowskimi. 

Aby w przyszłości uniknąć rozbieżności w osiąganiu celu lub niepełnego wykorzystania 
możliwości, zamiast zasady solidarności powinno się stosować zasadę równego traktowania.
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Poprawka 73
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów typu „złoty standard” 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013- 2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 

Niniejsza decyzja ustanawia wkład państw 
członkowskich w realizację w latach 2013-
2020 zobowiązania Wspólnoty i jej państw 
członkowskich do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
antropogenicznych emisji gazów 
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2003/87/WE. cieplarnianych netto oraz usuwania ze 
źródeł i gazów nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE, a także zasady określania
tego wkładu oraz jego oceny.

Or. en

Poprawka 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013- 2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE.

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013-2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz jego oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli krajowe cele określone zostaną jedynie dla sektorów nieobjętych systemem ETS, 
rozłożenie całkowitych kosztów redukcji emisji będzie niepewne dla państw członkowskich, 
jako że emisje w sektorach ETS będą rozwijać się niemal niezależnie. Poprzez ustalenie 
ogólnego celu krajowego niepewność ta zostanie wyeliminowana, a obciążenia rozłożą się 
równomiernie. Sformułowanie „ze źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE” powinno 
zostać usunięte z całego tekstu decyzji.

Poprawka 76
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
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metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE.

metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs), sześciofluorku siarki (SF6) 
a przede wszystkim parę wodną (H2O) 
z różnych antropogenicznych źródeł, 
wyrażone w równoważniku dwutlenku 
węgla, jak określono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

Najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna; odpowiada ona za około 60% efektu 
cieplarnianego. Jej zawartość w atmosferze ziemskiej jest zmienna w czasie i różna nad 
poszczególnymi obszarami naszej planety (waha się w granicach 40% do 95%), co wynika 
z cyklu krążenia wody w środowisku na skutek procesów: parowania, skraplania, sublimacji 
i resublimacji oraz źródeł antropogenicznych. 

Poprawka 77
Avril Doyle

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE.

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE. Na wypadek 
zawarcia porozumienia 
międzynarodowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1, lub na wypadek, gdyby
Wspólnota i państwa członkowskie do 
dnia 31 grudnia 2012 r. nie ratyfikowały 
jakiegokolwiek porozumienia 
międzynarodowego, znaczenie 
sformułowania „emisje gazów 
cieplarnianych” obejmuje również 



PE409.395v01-00 36/66 AM\730633PL.doc

PL

usuwanie tych gazów poprzez biotopy 
obniżające zawartość dwutlenku węgla. 
zgodnie z warunkami tego porozumienia 
lub, w przypadku braku porozumienia, 
w zgodzie ze zharmonizowanymi środkami 
stosowanymi przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Sekwestracja w leśnictwie prowadzona jest przez państwa członkowskie na mocy protokołu 
z Kioto i ma ona stanowić jeden z elementów porozumienia, które ma zostać zawarte 
w Kopenhadze w 2009 r.  Powinno się promować działania w zakresie klimatu w sektorze 
leśnictwa jako część strategii zmierzającej do zapewnienia, by wszystkie sektory przyczyniały 
się do ogólnego celu, jakim jest zapobieżenie wzrostowi temperatury o ponad 2°C.

Poprawka 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE.

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie 
z metodologią oceniania emisji według 
źródeł oraz usuwania poprzez biotopy 
obniżające zawartość dwutlenku węgla, 
których kwestia została uregulowana 
w protokole z Kioto.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że środki służące opisaniu tego, w jakim stopniu dany rodzaj lub dana 
ilość gazów cieplarnianych wyrażona w równoważniku dwutlenku węgla może powodować 
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globalne ocieplenie nie są przewidziane w dyrektywie 2003/87/WE, konieczne jest poczynienie 
odniesień do biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla, których kwestię 
uregulowano w protokole z Kioto.

Poprawka 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE.

Ponadto „antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych netto” oznaczają emisje 
dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), 
podtlenku azotu (N2O), fluoropochodnych 
węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł i biotopów obniżających zawartość 
dwutlenku węgla, wyrażone w 
równoważniku dwutlenku węgla, jak 
określono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 80
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Porozumienie międzynarodowe” oznacza 
ogólnoświatowe i całościowe 
porozumienie w kontekście UNFCCC 
pociągające za sobą, dla UE, cel 30% 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
2020 r. w porównaniu z rokiem 1990, 
zobowiązania do porównywalnych 
wysiłków podejmowanych przez pozostałe 
kraje rozwinięte oraz odpowiedni wkład 
bardziej zaawansowanych pod względem 
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gospodarczym krajów rozwijających się, 
zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności 
i odpowiednimi możliwościami.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przygotowania wczesnego porozumienia dotyczącego „wspólnych wysiłków” pomiędzy 
Parlamentem a Radą, poprawka ta inspirowana jest wnioskiem złożonym na szczeblu Rady.

Poprawka 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziomy emisji na okres 2013-2020 Poziomy emisji gazów cieplarnianych na 
okres 2013-2020

Or. en

Poprawka 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do 2020 r. Wspólnota ograniczy swoje 
wewnętrzne emisje gazów cieplarnianych 
o co najmniej 40% w porównaniu 
z poziomami z 1990 r.
W przypadku emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE należy podjąć się 
jednej trzeciej wysiłków w zakresie 
redukcji emisji wymaganych do 
osiągnięcia tego celu, przy wykorzystaniu 
poziomu emisji z 2005 r. jako poziomu 
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wyjściowego.
Komisja oblicza odpowiednie limity emisji 
gazów cieplarnianych i ich ilości w tonach 
równoważnika CO2 na państwo 
członkowskie dla źródeł niewchodzących 
w zakres dyrektywy 2003/87/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Do niedawna na podstawie konsensusu naukowego strefa bezpieczeństwa służąca unikaniu 
najgorszych skutków zmian klimatu ustalona była jako wartość równa 450 ppm, podczas gdy 
nowe badania wykazują, że poziom krytyczny stanowi już wartość 350 ppm. Przełożyłoby się 
to na co najmniej 60% redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz 100% redukcję 
do roku 2050. Celem osiągnięcia tych redukcji w przewidywalny i wydajny pod względem 
kosztów sposób, na 2020 r. należy założyć bardziej ambitny cel w zakresie redukcji emisji. 

Poprawka 83
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do 2020 r. Wspólnota Europejska 
ograniczy swoje emisje gazów 
cieplarnianych o co najmniej 30% 
w porównaniu z poziomami z 1990 r. 
W przypadku emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE należy podjąć się 
jednej trzeciej wysiłków w zakresie 
redukcji emisji wymaganych do 
osiągnięcia tego celu, przy wykorzystaniu 
poziomu emisji z 2005 r. jako poziomu 
wyjściowego.
Komisja oblicza odpowiednie limity emisji 
gazów cieplarnianych i ich ilości w tonach 
równoważnika CO2  na państwo 
członkowskie dla źródeł niewchodzących 
w zakres dyrektywy 2003/87/WE. 
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Or. en

Uzasadnienie

Celem osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych koniecznych do utrzymania wzrostu 
temperatury poniżej 2 stopni, należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych przynajmniej 
o około 80-90% do 2050 r. Z myślą o osiągnięciu tych redukcji w sposób łatwy dla 
europejskiej gospodarki i o dalszej realizacji obranych celów, założenia na rok 2020 muszą 
odnosić się do wyższych wartości.

Poprawka 84
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Każde państwo członkowskie ograniczy 
do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w odniesieniu do jego emisji w 2005 r. 
Żadnemu państwu członkowskiemu nie 
powinno się zagwarantować na rok 2020 
poziomów emisji przekraczających 
poziomy wynikające z jego zobowiązań 
w zakresie redukcji na mocy 
porozumienia o podziale 
odpowiedzialności na okres 2008-2012. 
Komisja obniży odpowiednio odsetek dla 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. xm

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji państwa członkowskie dysponowałyby uprawnieniami do 
większych emisji niż te stanowiące cele na mocy protokołu z Kioto. Byłoby to całkowicie 
nieuczciwe w stosunku do tych państw członkowskich, które już zreazlizowały swoje cele 
obrane zgodnie z protokolem z Kioto i stanowiłoby niezwykle szkodliwy sygnał dla krajów 
trzecich. Dlatego też autor poprawki pragnie zmienić zapis dla tych krajów celem 
zmniejszenia poziomów emisji dozwolonych w ramach podziału odpowiedzialności. 
Oszczędzone dzięki temu dostosowaniu emisje winny być wykorzystane do przyjęcia 
stosowania czynnika liniowego w handlu emisjami celem obrania bardziej realistycznego celu 
dla sektora ETS.
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Poprawka 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych do 
wartości określonej dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt wyjścia winien być oparty na danych zawartych w protokole z Kioto celem wzięcia pod 
uwagę początkowych redukcji emisji gazów. Jako że wykorzystanie elastycznych 
mechanizmów kredytowych do przestrzegania zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto 
najprawdopodobniej ulegnie zmianie w okresie, który nastąpi po zakończeniu obowiązywania 
protokołu, istnieje potrzeba zachowania możliwości wybrania średniej z lat 2008-2010.

Poprawka 86
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 

1. Każde państwo członkowskie ograniczy 
do 2020 r. krajowe emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE przynajmniej
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emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego zgodnie z nowym 
załącznikiem do niniejszej decyzji 
w odniesieniu do jego emisji w 2005 r., 
który zapewni Komisja.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna określić nowe odpowiednie limity emisji gazów cieplarnianych 
i odpowiednią liczbę ton równoważnika CO2 jako cel dla każdego państwa członkowskiego.

Poprawka 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Każde państwo członkowskie ograniczy 
do 2020 r. krajowe emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE przynajmniej 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji 
w 2005 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby w uczciwy sposób przyczynić się do osiągnięcia celu zakładającego utrzymanie wzrostu 
temperatury na poziomie poniżej dwóch stopni, do 2020 r. UE potrzebowałaby zmniejszyć 
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wewnętrzne emisje na własnym obszarze o co najmniej 40%.

Poprawka 88
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Każde państwo członkowskie ograniczy 
do 2020 r. krajowe emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE co najmniej
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji 
w 2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

UE nie ma podstaw, aby przewidywać negatywny wynik międzynarodowych negocjacji 
poprzez przyjęcie odpowiedzialności jedynie za 20% redukcje. Dlatego też od początku należy 
założyć odpowiednik ogólnych wewnętrznych redukcji wynoszący 30%, który stanowi cel 
wynikający z przeprowadzonych badań, spójny z celem UE zakładającym utrzymanie wzrostu 
temperatury na świecie na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza. 

Poprawka 89
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
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porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji, każde państwo członkowskie 
dostosuje do 2020r. swoje emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE określone dla 
danego państwa członkowskiego tak, by 
rokiem odniesienia był rok 1990r.

Or. pl

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Rok 1990 jest pierwszym rokiem naliczania redukcji emisji CO2 w państwach, które 
sygnowały Protokół z Kioto.

Poprawka 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. antropogeniczne emisje gazów 
cieplarnianych i usuwanie ze źródeł, 
biotopów obniżających zawartość 
dwutlenku węgla i gazów nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE o odsetek 
określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.
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Or. en

Poprawka 91
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
latach 2005-2006.

Or. fi

Poprawka 92
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
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decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

członkowskiego w załączniku*.

____________
* Do Komisji należy ponowne obliczenie 
odpowiednich poziomów emisji gazów 
cieplarnianych oraz ilości równoważnika 
CO2 w tonach na państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zawarcia w Kopenhadze satysfakcjonującego porozumienia międzynarodowego 
powinniśmy zobowiązać wszystkie kraje do ograniczenia emisji do 2020 r. lub przynajmniej 
utrzymania ich na tym samym poziomie również w sektorach nieobjętych systemem ETS. 
Niedopuszczalne jest, by niektóre państwa członkowskie były uprawnione do zwiększania 
swoich emisji. Aby tego uniknąć, musimy zwrócić się do Komisji o ponowne sporządzenie 
załącznika, tak aby żaden kraj nie miał uprawnień do zwiększania swoich emisji. 

Celem stworzenia sprawiedliwych przepisów, pod uwagę należy wziąć wcześniejsze 
osiągnięcia z lat 1990-2005.

Możliwe, że w świetle nowych wyliczeń będzie należało zmienić również podstawę.

Poprawka 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do realizacji zobowiązań 
ustanowionych na mocy niniejszego 
artykułu nie mogą być wykorzystane 
żadne kredyty z działań związanych 
z projektami, dopóki nie zagwarantuje się 
co najmniej 40% całkowitej redukcji 
wewnętrznych emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby w uczciwy sposób przyczynić się do celu zakładającego utrzymanie wzrostu temperatury 
na poziomie poniżej dwóch stopni, UE potrzebowałaby zmniejszyć wewnętrzne emisje na 
własnym obszarze o co najmniej 40% do 2020 r. 

Poprawka 94
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Załącznik -1 będzie miał zastosowanie 
w wypadku, gdy przyszłe międzynarodowe 
porozumienie dotyczące zmian klimatu 
zapewni porównywalne zobowiązania dla 
innych krajów rozwiniętych oraz 
odpowiedni wkład bardziej 
zaawansowanych pod względem 
gospodarczym krajów rozwijających się, 
zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności 
i odpowiednimi możliwościami, 
a Wspólnota przyjmie cel 30% redukcji 
w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przygotowania wczesnego porozumienia dotyczącego „wspólnych wysiłków” pomiędzy 
Parlamentem a Radą, poprawka ta inspirowana jest wnioskiem złożonym na poziomieRady.

Poprawka 95
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, 

skreślony
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że jego całkowite emisje gazów 
cieplarnianych w 2013 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekraczają średnich rocznych emisji 
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł w latach 
2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono i 
sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Wymagany w państwach członkowskich w 2013 r. poziom emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE, który zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit 1 nie może przekroczyć średnich 
rocznych emisji gazów cieplarnianych w latach 2008, 2009 i 2010, może powstrzymać 
państwa członkowskie od czerpania korzyści ze zwiększania emisji. Byłoby to sprzeczne 
zarówno z treścią punktów preambuły dyrektywy, jak i z zasadami sprawiedliwości 
i solidarności w podziale pomiędzy państwa członkowskie wysiłków przy realizacji celów 
wymienionych i przypomnianych w poprzednich konkluzjach Rady Europejskiej.

Stąd skreślony zostaje ust. 2 w art. 3.

Poprawka 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, 
że jego całkowite emisje gazów 
cieplarnianych w 2013 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekraczają średnich rocznych emisji 
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł w latach 
2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono i 
sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE. 

2. Każde państwo członkowskie winno 
zagwarantować, z zastrzeżeniem ust. 3 
i art. 4, że jego całkowite antropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych netto
w 2013 r. ze źródeł i biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekroczą średnich rocznych emisji 
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł i biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla 
w latach 2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono 
i sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
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2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE. 

Or. en

Poprawka 97
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, 
że jego całkowite emisje gazów 
cieplarnianych w 2013 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekraczają średnich rocznych emisji 
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł w latach 
2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono i 
sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE. 

2. Każde państwo członkowskie winno 
zagwarantować, z zastrzeżeniem ust. 3 
i art. 4, że jego całkowite antropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych netto
w 2013 r. ze źródeł i biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekroczą średnich rocznych emisji 
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł i biotopów 
obniżających zawartość dwutlenku węgla 
w latach 2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono 
i sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przygotowania wczesnego porozumienia dotyczącego „wspólnych wysiłków” pomiędzy 
Parlamentem a Radą, poprawka ta inspirowana jest wnioskiem złożonym na szczeblu Rady.

Poprawka 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 

Każde państwo członkowskie, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 



PE409.395v01-00 50/66 AM\730633PL.doc

PL

ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych, aby zapewnić, że nie 
przekroczą one maksymalnego poziomu 
dla danego państwa członkowskiego 
w 2020 r. jak określono w załączniku.
W odniesieniu do definicji punktu 
bazowego dla tych ograniczeń, każde 
państwo członkowskie może wybrać albo 
cel ustanowiony dla tego państwa 
członkowskiego w protokole z Kioto, albo 
średnie roczne emisje gazów 
cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego w latach 2008, 2009 
i 2010, według sprawozdań i weryfikacji 
zgodnych z dyrektywą 2003/87/WE oraz 
decyzją 280/2004/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt bazowy winien być oparty na danych zawartych w protokole z Kioto celem wzięcia pod 
uwagę początkowych redukcji emisji gazów. Jako że wykorzystanie elastycznych 
mechanizmów kredytowych do przestrzegania zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto 
najprawdopodobniej ulegnie zmianie w okresie, który nastąpi po zakończeniu obowiązywania 
protokołu, istnieje potrzeba zachowania możliwości wyboru średniej z lat 2008-2010.

Poprawka 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, ograniczy 
w 2016 r. wspomniane antropogeniczne 
emisje gazów cieplarnianych netto 
w sposób linearny, aby zapewnić, że nie 
przekroczą one maksymalnego poziomu 
dla danego państwa członkowskiego 
w 2020 r. jak określono w załączniku.

Or. en
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Poprawka 100
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku, który ma zostać 
określony przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja określi nowe odpowiednie limity emisji gazów cieplarnianych i odpowiednie ilości 
ton równoważnika CO2 jako cel dla każdego państwa członkowskiego.

Poprawka 101
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych, aby zapewnić, że nie 
przekroczą one maksymalnego poziomu 
dla danego państwa członkowskiego w 
2020 r. jak określono w załączniku.

Or. pl
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Uzasadnienie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sposób linearny jest niemożliwe, co wynika 
z efektywności ekonomicznej, wyrażającej się na wykresach w postaci krzywej gasnącej 
odwróconej.

Poprawka 102
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

Każde państwo członkowskie, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku*.
___________

* Do Komisji należy ponowne obliczenie 
odpowiednich poziomów emisji gazów 
cieplarnianych oraz ilości równoważnika CO2
w tonach na państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zawarcia w Kopenhadze satysfakcjonującego porozumienia międzynarodowego 
powinniśmy zobowiązać wszystkie kraje do ograniczenia emisji do 2020 r. lub przynajmniej 
utrzymania ich na tym samym poziomie również w sektorach nieobjętych systemem ETS. 
Niedopuszczalne jest zatem, by niektóre państwa członkowskie były uprawnione do 
zwiększania swoich emisji. Aby tego uniknąć, musimy zwrócić się do Komisji o rewizję 
ostatniego załącznika i sporządzenie nowego, tak aby żaden kraj nie miał uprawnień do 
zwiększania swoich emisji w sektorach nieobjętych systemem ETS.
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Poprawka 103
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2 % 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2 % 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli wewnętrzne emisje 
danego państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść różnicę pomiędzy swoimi 
emisjami wewnętrznymi a wspomnianym 
poziomem na następny rok. Jeżeli emisje 
gazów cieplarnianych państwa 
członkowskiego przekraczają limit 
ustanowiony w ust. 2, takie państwo 
członkowskie kompensuje taką nadwyżkę 
w kolejnym roku.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie tego ustępu gwarantuje, by państwa członkowskie nie tylko płaciły kary 
w przypadku niedostosowania się do limitów, ale także, żeby musiały ograniczyć emisje 
w kolejnym roku, oprócz redukcji emisji, które i tak muszą osiągnąć. Ustęp ten jest ściśle 
związany z nowym art. 5a wprowadzającym kary finansowe, które muszą być zapłacone 
w przypadku nieosiągnięcia redukcji emisji.

Poprawka 104
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2%

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 1%
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dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli tylko wewnętrzne
emisje gazów cieplarnianych danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, to różnica 
pomiędzy swoimi poziomami 
wewnętrznych emisji gazów 
cieplarnianych a określonym limitem 
może być przeniesiona na następny rok.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie może przenieść na kolejny rok jedynie taką ilość emisji, jaka 
odpowiada różnicy pomiędzy wewnętrznymi emisjami i limitem przewidzianym w ust. 2.

Poprawka 105
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2 % 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2 % 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego pochodzące 
z działania wewnętrznych 
operatorów/źródeł są poniżej poziomu 
określonego w ust. 2, może ono przenieść 
różnicę pomiędzy swoimi wewnętrznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a wspomnianym poziomem na następny 
rok.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2%
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 1%
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

Or. en

Uzasadnienie

Dla niektórych państw członkowskich 2% przeniesionych emisji stanowiłoby główną część ich 
zobowiązań w zakresie redukcji, w związku z czym zaszkodziłoby rzeczywistemu liniowemu 
ograniczeniu. Zastosowanie w zamian za to maksymalnej ilości wynoszącej 1% zapewnia 
wyższy stopień pewności, że emisje państw członkowskich rzeczywiście będzie 
charakteryzowała tendencja zniżkowa.

Poprawka 107
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2%

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości w wysokości do 5%
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dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na dowolny kolejny
rok.

Or. en

Uzasadnienie

2% poziom zwiększa się celem obniżenia całkowitych kosztów związanych z pakietem. Istnieje 
również potrzeba większej elastyczności dla państw członkowskich, np. w odniesieniu do 
zachowywania niewykorzystanych przez państwa członkowskie limitów emisji gazów 
cieplarnianych nie tylko na kolejny rok, ale podczas całego ośmioletniego okresu.

Poprawka 108
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie może 
przenieść część swoich uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych otrzymanych zgodnie 
z art. 3 ust. 1 i 2 na inne państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
otrzymujące uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych może je wykorzystać do 
realizacji swoich zobowiązań na mocy 
art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja ta otwiera drogę do handlu uprawnieniami do emisji pomiędzy państwami 
członkowskimi. Jako że państwa członkowskie ponoszą różne marginesowe koszty związane 
z obniżaniem emisji, zwiększa to opłacalność realizacji celu UE bez zmieniania wartości 
całkowitych redukcji emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać osiągnięte na obszarze 
UE.
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Poprawka 109
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie może 
przenieść część swoich uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych otrzymanych 
zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 na inne państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
otrzymujące uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych może wykorzystać je do 
realizacji swoich zobowiązań na mocy 
art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej propozycji zwiększa się opłacalność realizacji celu UE związanego z obniżką 
emisji. Ta możliwość, którą można wykorzystać w dobrowolny sposób, może również pomóc 
tym krajom, które, w związku z brakiem zasobów, będą miały trudności z obniżeniem emisji, 
ponieważ pozwala ona na finansowanie dalszych działań/środków w kraju przekazującym 
uprawnienia w oparciu o fundusze otrzymane z tych transferów. Skorzystają tu wszystkie 
państwa członkowskie wyrażające chęć uczestnictwa. Lecz przede wszystkim największe 
korzyści odniesie środowisko naturalne, ponieważ wydajne wykorzystywanie naszych 
zasobów jest kluczowe dla dobrej polityki w dziedzinie ochrony środowiska.

Poprawka 110
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie może 
przenieść część swoich uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych otrzymanych 
zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 na inne państwo 
członkowskie. Państwo członkowskie 
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otrzymujące uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych może wykorzystać je do 
realizacji swoich zobowiązań na mocy 
art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba elastyczności w proponowanym systemie. Państwa członkowskie różnią się 
pod względem obniżania kosztów, warunków geograficznych, dostępu do finansowania oraz 
kilku innych czynników. Ostatecznie liczy się osiągnięcie celów UE.

Celem zwiększenia całkowitej opłacalności, państwa członkowskie powinny móc przekazywać 
część swoich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz innego państwa 
członkowskiego. Takie transfery regulowane byłyby poprzez dwustronne porozumienia, 
powiadomienie Komisji oraz zarejestrowanie takiego transferu w rejestrach obu 
zaangażowanych państw członkowskich.

Poprawka 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli unijne emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące 
z międzynarodowego transportu 
morskiego nie zostaną włączone do 
2009 r. w ramy jakiegokolwiek 
wspólnotowego instrumentu prawnego 
w celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących 
z międzynarodowego transportu 
morskiego, Komisja podejmie środki 
służące określeniu krajowych zobowiązań 
w zakresie redukcji tych emisji do 2012 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wspólnych wysiłków powinny także odnosić się do rosnących emisji 
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pochodzących z międzynarodowego transportu morskiego.

Poprawka 112
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z międzynarodowego 
transportu morskiego nie zostaną 
włączone w ramy dyrektywy 2003/87/WE 
lub jakiegokolwiek innego wspólnotowego 
instrumentu prawnego w celu 
ograniczenia tych emisji i uwzględnienia 
ich w zobowiązaniach Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji do 2014 r., 
Komisja przedstawi do roku 2015 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek określający środki służące 
ustanowieniu krajowych zobowiązań 
dotyczących tych emisji.

Or. en

Poprawka 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli emisje gazów cieplarnianych 
państwa członkowskiego przekraczają 
limit określony w ust. 2, dane państwo 
członkowskie musi skompensować takie 
niezrealizowane cele w kolejnym roku 
poprzez pomnożenie nadwyżki emisji 
gazów cieplarnianych z poprzedniego 
roku przez obowiązkowy dodatkowy 
współczynnik obniżający wynoszący 1,3. 
Jeżeli emisje gazów cieplarnianych 
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państwa członkowskiego plasują się 
poniżej limitu ustanowionego w ust. 2, 
może ono przenieść nadwyżkę redukcji 
emisji na kolejny rok.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że przy przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym liczy się całkowita ilość redukcji emisji, 
same kary są niewystarczające. Komisja winna zastosować ten sam współczynnik 
przywrócenia wynoszący 1,3, zastosowany również w mechanizmie zgodności protokołu 
z Kioto.

Poprawka 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektorów 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE będą 
się w dalszym ciągu corocznie zmniejszać 
po 2020 r., co doprowadzi do 2050 r. do 
całkowitej redukcji w wysokości co 
najmniej 80% w porównaniu z poziomami 
z 1990 r., przy czym ostatecznym celem 
będzie wyeliminowanie na obszarze Unii 
Europejskiej emisji gazów cieplarnianych 
pojawiających się w związku z 
wykorzystywaniem paliw kopalnych. Do 
roku 2011 Komisja zbada, czy w dalszym 
okresie stosowne jest różnicowanie 
wspólnotowego celu w zakresie redukcji 
— w przeciwnym razie państwa 
członkowskie będą corocznie redukować 
swoje emisje gazów cieplarnianych objęte 
niniejszą decyzją poprzez zastosowanie 
jednolitego współczynnika redukcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli UE zamierza przestrzegać swojego celu zakładającego obniżenie wzrostu temperatury 
do 2 stopni, powinna ona już przyjąć bardziej długoterminowe podejście do swoich emisji. 
Rada ds. Środowiska Naturalnego wskazała już, że do roku 2050 emisje gazów 
cieplarnianych w UE powinny zostać obniżone o wartość do 80%.

Poprawka 115
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektorów 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE będą 
się w dalszym ciągu corocznie zmniejszać 
po 2020 r., co doprowadzi do 2035 r. do 
całkowitej redukcji w wysokości co 
najmniej 60% w porównaniu z poziomami 
z 1990 r., przy czym ostatecznym celem 
będzie wyeliminowanie do 2050 r. na 
obszarze Unii Europejskiej emisji gazów 
cieplarnianych pojawiających się w 
związku z wykorzystywaniem paliw 
kopalnych. Do roku 2011 Komisja zbada, 
czy w dalszym okresie stosowne jest 
różnicowanie wspólnotowego celu 
w zakresie redukcji — w przeciwnym razie 
państwa członkowskie będą corocznie 
redukować swoje emisje gazów 
cieplarnianych objęte niniejszą decyzją 
poprzez zastosowanie jednolitego 
współczynnika redukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby określić kierunek, w jakim mają pójść inwestycje, ważne jest obranie bardziej 
długoterminowych celów. Jeżeli UE zmierza do przestrzegania swojego celu zakładającego 
obniżenie wzrostu temperatury do 2 stopni, powinna ona już przyjąć bardziej długoterminowe 
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podejście do swoich emisji.

Poprawka 116
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektorów 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE będą 
się w dalszym ciągu corocznie zmniejszać 
po 2020 r., co doprowadzi do 2050 r. do 
całkowitej redukcji w wysokości co 
najmniej 80% w porównaniu z poziomami 
z 1990 r., przy czym ostatecznym celem 
będzie wyeliminowanie na obszarze Unii 
Europejskiej emisji gazów cieplarnianych 
pojawiających się w związku z 
wykorzystywaniem paliw kopalnych. Do 
roku 2011 Komisja powinna zbadać, czy 
w dalszym okresie stosowne będzie 
różnicowanie wspólnotowego celu 
w zakresie redukcji — w przeciwnym razie 
państwa członkowskie winny zapewnić 
coroczne redukcje swoich emisji objętych 
niniejszą decyzją poprzez zastosowanie 
jednolitego współczynnika redukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zmierza do przestrzegania swojego celu zakładającego obniżenie wzrostu 
temperatury do 2 stopni, powinna ona już przyjąć bardziej długoterminowe podejście do 
swoich emisji. Rada ds. Środowiska Naturalnego wskazała już, że emisje gazów 
cieplarnianych w UE powinny zostać obniżone o wartość do 80% do roku 2050.
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Poprawka 117
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Środki wspólnotowe na rzecz osiągnięcia 

celów w zakresie wydajności 
energetycznej

Do 2009 r. Komisja zda sprawozdanie na 
temat postępów poczynionych 
w państwach członkowskich w 
odniesieniu do zwiększania wydajności 
energetycznej i złoży wnioski legislacyjne 
mające zapewnić osiągnięcie 
wspólnotowego celu w zakresie 
wydajności energetycznej zakładającego 
zaoszczędzenie 20% zużycia energii w UE 
w porównaniu z założeniami na 2020 r., 
jak postanowiła Rada Europejska 
w marcu 2007 r.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania, że państwa członkowskie będą w stanie zrealizować cele 
wynikające z tej decyzji, decyzja Rady Europejskiej dotycząca zwiększenia wydajności 
energetycznej UE o 20% do 2020 r. musi być włączona w prawodawstwo UE.

Poprawka 118
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
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Racjonalne wykorzystywanie energii
Celem zapewnienia zrealizowania 
potencjału związanego z ograniczeniem 
zużycia energii w UE o 20% do 2020 r., 
orientacyjny cel zawarty w planie 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii: sposoby wykorzystania potencjału 
(COM(2006)0545) stanie się obowiązkowy 
dla państw członkowskich UE. Komisja 
zaproponuje środki służące realizacji tych 
zamierzeń nie później niż do 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędność energii stanowi najbardziej opłacalny sposób działania w odniesieniu do zmian 
klimatu.  Zgodnie z planem działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, bezpośredni 
koszt wynikający z nieumiejętności wydajnego wykorzystywania energii przez UE wyniesie do 
2020 r. ponad 100 mld euro rocznie. Ponadto w planie zawarto twierdzenie, że wciąż istnieje 
techniczna i ekonomiczna możliwość zaoszczędzenia przynajmniej 20% całkowitej energii 
pierwotnej do 2020 r. ponad oszczędności, które już zostałyby uzyskane dzięki efektom 
cenowym i zmianom strukturalnym w gospodarce, naturalnemu zastępowaniu technologii 
i istniejącym środkom. 

Poprawka 119
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
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Celem zapewnienia, że wykorzystany 
zostanie potencjał związany z wydajnością 
energetyczną, a także aby osiągnąć cel 
zmniejszenia konsumpcji energii w UE 
o 20% do 2020 r., Komisja zaproponuje 
jako punkt wyjścia pewne środki, łącznie 
z wiążącymi celami opartymi o plan 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii: sposoby wykorzystania potencjału 
(COM(2006)0545).

Or. en

Uzasadnienie

Zajęcie się kwestią wydajności energetycznej to najbardziej wydajna pod względem kosztów 
metoda działania w zakresie zmian klimatu, a gospodarczy potencjał ograniczenia 
nieoszczędnego wykorzystywania energii w Europie jest znaczny. W tej perspektywie dziwne 
jest, że Komisja w swoim pakiecie ze stycznia 2008 r. nie zaproponowała wiążących celów 
odnoszących się do wydajności energetycznej zgodnie z konkluzjami Rady z marca 2007r. 

Poprawka 120
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Celem zapewnienia zrealizowania 
potencjału związanego z ograniczeniem 
zużycia energii w UE o 20% do 2020 r., 
orientacyjny cel zawarty w planie 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii: sposoby wykorzystania potencjału 
(COM(2006)0545) stanie się obowiązkowy 
dla państw członkowskich.
Z myślą o tym Komisja Europejska 
podejmie nie później niż do roku 2009 
środki, po czym każde państwo 
członkowskie opracuje strategię na rzecz 
wydajności energetycznej.

Or. en
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Poprawka 121
Riitta Myller

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Każde państwo członkowskie winno 
opracować krajowy plan działania 
określający, w jaki sposób zamierza 
zrealizować swój cel w zakresie redukcji 
emisji w sektorach spoza systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. fi
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