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Poprawka 262
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Nowe podmioty otrzymują przydział 
z budżetu przewidzianego na licytację. 
Przydział odbywa się na zasadzie analogii 
z istniejącymi instalacjami.

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

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

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby rozdzielania rezerwy dla nowych instalacji, ponieważ państwa członkowskie 
już mają budżet przydziałów na licytację, z którego można dokonać przydziałów dla nowych 
podmiotów. Ponadto nie należy ograniczać budżetu dla nowych instalacji, ponieważ to 
właśnie te instalacje produkują zwyżki efektywności. Z tego też powodu i ze względu  na 
politykę przemysłową nie należy hamować takich inwestycji obciążeniem finansowym w 
postaci obowiązku zakupu certyfikatów.
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Poprawka 263
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Nowe podmioty otrzymują przydział z 
budżetu przewidzianego na licytację. 
Przydział odbywa się na zasadzie analogii 
z istniejącymi instalacjami.

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby rozdzielania rezerwy dla nowych instalacji, ponieważ państwa członkowskie 
już mają budżet przydziałów na licytację, z którego można dokonać przydziałów dla nowych 
podmiotów. Ponadto nie należy ograniczać budżetu dla nowych instalacji, ponieważ to te 
właśnie instalacje produkują zwyżki efektywności. Z tego też powodu i ze względu  na politykę 
przemysłową nie należy hamować takich inwestycji obciążeniem finansowym w postaci 
obowiązku zakupu certyfikatów.

Poprawka 264
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 265
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9, za wyjątkiem wysoce 
wydajnych połączonych instalacji 
ciepłowniczo-energetycznych zgodnie z 
definicją podaną w dyrektywie 
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2004/8/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby UE mogła osiągnąć ambitny ogólny pułap emisji w ramach ETS, wzrost liczby 
połączonych instalacji ciepłowniczo-energetycznych będzie konieczny, ponieważ zastępują 
one znaczną liczbę oddzielnych ciepłowni i pozwalają uniknąć od 10 do 30% emisji. Ważne 
jest, aby wspierano inwestycje w nowe instalacje i aby traktowano je w taki sam sposób jak 
istniejące systemy.

Poprawka 266
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej pochodzącej z gazów 
odlotowych będących pozostałością 
procesów przemysłowych.
Jeżeli gaz odlotowy powstały w procesie 
produkcji jest używany jako paliwo, 
przydziały emisji są przyznawane 
operatorowi instalacji wytwarzającej gaz 
odlotowy według tych samych zasad 
przyznawania uprawnień, jakie 
zastosowano w przypadku danej instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 267
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie wydaje się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji producentom energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii elektrycznej na miejscu przez przemysł musi zostać utrzymana dzięki 
bezpłatnym przydziałom, ponieważ koszty CO2 autoproducentów będą ważnym elementem 
ogólnych kosztów CO2, które wpłyną na kwestię potencjalnego przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji.

Poprawka 268
Miloslav Ransdorf

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Bez zachęt nie będzie wystarczającej motywacji do nowych inwestycji. W rezultacie stare i 
mniej wydajne instalacje będą nadal funkcjonowały produkując więcej emisji CO2. Politycy 
nie mogą sobie pozwolić na ryzykowanie milionów przeznaczonych na inwestycje w już 
zapowiedziane projekty. (Niedawna analiza opublikowana przez DENA i kilka unieważnień 
zapowiedzianych projektów nowych elektrowni dobitnie o tym świadczy.)

Poprawka 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Licytacja uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej stanowi zbędny i 
nadmierny koszt i obciążenie dla konsumentów. Bezpłatne przydzielanie uprawnień w oparciu 
o standardy i aktualny stan produkcji stworzy bardziej wydajny ETS.

Poprawka 270
Dragoş Florin David

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 271
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Stopniowe wprowadzanie licytacji w sektorze energetycznym, tak jak proponowano w innych 
sektorach, jest konieczne, poczynając od 80% bezpłatnych przydziałów w 2013 r. do 100% 
licytacji w 2020 r. Głównym tego powodem jest niepełna integracja rynku energetycznego 
UE. Istnienie odizolowanych rynków uniemożliwi przesył potencjału niezbędnego do 
neutralizacji wpływu 100% licytowania na produkcję energii elektrycznej. Ponadto stopniowe 
licytowanie umożliwi większą racjonalizację zużycia energii i przystosowanie produkcji 
energii elektrycznej do zwiększonego popytu napędzanego nową dyrektywą IPPC.

Poprawka 272
Dorette Corbey

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

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej w połączeniu z 
przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej lub wytwarzanej z substancji 
będących pozostałością procesów 
przemysłowych; są one przydzielane na 
podstawie tych samych przepisów 
wykonawczych, o których mowa w 
pierwszym akapicie ust. 1 i w ust. 7 
mających zastosowanie do głównego 
procesu przemysłowego.

Or. en

Poprawka 273
Philippe Busquin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej pochodzącej z gazów 
odlotowych będących pozostałością 
procesów przemysłowych.
Jeżeli gaz odlotowy powstały w procesie 
produkcji jest używany jako paliwo, 
przydziały emisji są przyznawane 
operatorowi instalacji wytwarzającej gaz 
odlotowy według tych samych zasad 
przyznawania uprawnień, jakie 
zastosowano w przypadku danej instalacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych do produkcji 
energii elektrycznej przyczynia się do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia 
elektryczna w tych szczególnych okolicznościach powinna zostać wyłączona z licytacji 
uprawnień. Ciągłe i trwałe wykorzystanie tych nie dających się uniknąć gazów może być 
najlepiej zagwarantowane, jeżeli producent tych niemożliwych do uniknięcia gazów otrzymuje 
powiązane przydziały oraz jeżeli dokonuje się to za pomocą tej samej metody rozdzielania, 
jaka jest stosowana do odpowiednich instalacji producenta tych niemożliwych do uniknięcia 
gazów.

Poprawka 274
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej w połączeniu z 
przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej lub wytwarzanej z substancji 
będących pozostałością procesów 
przemysłowych pod warunkiem, że są one 
zużywane na miejscu przez danego 
operatora; są one przydzielane według 
tych samych zasad przyznawania 
uprawnień, jakie mają zastosowanie do 
danej działalności przemysłowej zgodnie z 
załącznikiem 1.

Jeżeli jednak gaz odlotowy powstały 
w procesie produkcji jest używany 
jako paliwo, wszystkie przydziały 
emisji są przyznawane bezpłatnie 
operatorowi instalacji wytwarzającej 
gaz odlotowy według tych samych 
zasad przyznawania uprawnień, jakie 
zastosowano w przypadku danej 
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instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Poprawka 275
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów. Licytowanie nie ma 
zastosowania do energii elektrycznej 
wyprodukowanej dzięki wykorzystaniu 
niemożliwych do uniknięcia gazów 
powstałych w procesach produkcyjnych w 
celu wykorzystania odpowiedniej ilości 
energii elektrycznej w ramach instalacji, 
która wytworzyła te gazy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli substancje powstałe w sposób niemożliwy do uniknięcia podczas procesów 
produkcyjnych nie są wyrzucane, ale wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, 
przyczynia się to do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia elektryczna 
wyprodukowana w tych szczególnych okolicznościach i wykorzystywana na miejscu nie 
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podlega licytacji.

Poprawka 276
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów chyba, że pochodzi z 
1. kogeneracji, lub 
2. generacji energii z odpadów powstałych 
w wyniku przemysłowego procesu 
produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 1 ust. 1.

Poprawka 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje najpóźniej do dnia 
30 czerwca 2010 r. zharmonizowane 
zasady przydzielania nowym podmiotom 
oraz zasady dotyczące optymalizacji 
narzędzi przemysłowych – pooling, 
zamykanie, przenoszenie w obrębie UE –
ustanowione i przyjęte zgodnie 



PE409.410v01-00 14/101 AM\730913PL.doc

PL

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zasady przyznawania przydziałów nowym podmiotom, podobnie jak zasady dotyczące 
zamykania, przenoszenia przydziałów z miejsca zamkniętego do innego miejsca w obrębie UE 
oraz przepisy dotyczące „poolingu” powinny zostać ustanowione na szczeblu europejskim 
jednocześnie z zasadami przyznawania bezpłatnych przydziałów dla istniejących instalacji.

Poprawka 278
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Instalacje, których produkcja wzrasta 
średnio o ponad 18% rocznie między 
latami referencyjnymi, w których dane 
dotyczące produkcji były wykorzystywane 
do określenia przydziałów, a drugim 
rokiem kalendarzowym aktualnego okresu 
handlu, mogą wnioskować o przydział z 
rezerwy, o której mowa w ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Nowopowstałe instalacje (wybudowane przed terminem przedłożenia wykazu, o którym mowa 
w art. 11) staną przed problemem istnienia podczas obowiązywania lat referencyjnych 
stosowanych podczas procesu określania przydziałów (analiza porównawcza) i będą objęte 
terminem przedłożenia wykazu, o którym mowa w art. 11, lecz będą stosować plan na rzecz 
stałego zwiększania produkcji. Aby umożliwić sprawiedliwe bezpłatne przydziały dla tych 
instalacji w oparciu o jasną podstawę prawną (zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 
dotyczącym operatorów statków powietrznych w ramach ETS) należy wprowadzić także 
przepis dotyczący tych instalacji.
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Poprawka 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Dopóki nie podpisana zostanie umowa 
międzynarodowa z zastrzeżeniem art. 10b 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie instalacjom nieobjętym ust. 2 w 
roku 2013 i w każdym kolejnym roku 
wynosi 100% liczby przydziałów 
określonej zgodnie z przepisami, o których 
mowa w ust. 1 bez zmieniania całkowitej 
liczby przydziałów zgodnie z art. 9.

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

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł wytwórczy jest na ogół narażony na ostrą międzynarodową konkurencję.  Licytacje 
powodują trudne do oszacowania ryzyko dla tego przemysłu i całej gospodarki UE, a nie 
przyczyniają się do osiągnięcia środowiskowych celów dyrektywy. Pułap wyznaczono na 
poziomie 21% i zostanie on osiągnięty przy lub bez pomocy licytacji dzięki stałemu 
zmniejszaniu liczby dostępnych uprawnień. W związku z tym przemysł wytwórczy powinien 
otrzymać bezpłatne przydziały oparte na kryteriach oceny dopóki nie wejdzie w życie 
międzynarodowa umowa zapewniająca równe szanse dla wszystkich podmiotów w skali 
globalnej.
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Poprawka 280
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Dla instalacji wymienionych w 
załączniku I ustanowione zostaną 
jednolite standardy na szczeblu 
europejskim, zostaną one przyjęte i 
monitorowane zgodnie z ujednoliconą 
procedurą. Na podstawie tych standardów 
instalacje będą mogły otrzymać 100% 
bezpłatnych przydziałów. Instalacje, które 
nie wytwarzają elektryczności 
z kogeneracji zostaną wykluczone 
z bezpłatnych przydziałów.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na międzynarodową presję konkurencyjną nie należy przenosić na produkty 
obciążenia finansowego wynikającego z systemu handlu emisjami ograniczonego do Europy. 
Zagroziłoby jej konkurencyjności i spowodowałoby przenoszenie produkcji do krajów 
niepodlegających przepisom  w sprawie zmian klimatycznych, w związku z czym należy 
zminimizować to obciążenie przyznając długoterminowe bezpłatne przydziały w oparciu o 
ambitne standardy uwzględniające również możliwości techniczne.

Poprawka 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 

skreślony
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niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana o 
taką samą liczbę przydziałów, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 
2020.

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie uprawnień w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich 
konsumentów, bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Sprowadza 
się ono ni mniej ni więcej do nowego podatku od CO2, jaki mieliby płacić konsumenci. Aby 
konsumenci UE zaoszczędzili do 55 mld euro rocznie, a ceny energii spadły do 20-30 
euro/MWh, nie kwestionując przy tym skuteczności systemu ETS, nie można pozwolić, by 
opierał się on na licytowaniu. Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą 
produkcję mogą stanowić wydajny ekonomicznie i ekologicznie skuteczny instrument.

Poprawka 282
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Dla instalacji wymienionych w 
załączniku I ustanowione zostaną 
jednolite standardy na szczeblu 
europejskim, zostaną one przyjęte i 
monitorowane zgodnie z ujednoliconą 
procedurą. Na podstawie tych standardów 
instalacje będą mogły otrzymać 100% 
bezpłatnych przydziałów. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9. Instalacje, które 
nie wytwarzają elektryczności z 
kogeneracji zostaną wykluczone z 
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bezpłatnych przydziałów.

Or. de

Uzasadnienie

Instalacje produkcji przemysłowej są stale zmuszane do optymalizacji swojej efektywności 
energetycznej, aby przetrwać wobec konkurencji międzynarodowej. Ze względu na 
międzynarodową presję konkurencyjną nie należy przenosić na produkty obciążenia 
finansowego wynikającego z systemu handlu emisjami ograniczonego do Europy.

Poprawka 283
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. W przypadku instalacji, o których 
mowa w załączniku 2aa, poziomy 
odniesienia oparte na wynikach będą 
określane zgodnie z ujednoliconą 
procedurą. Przydzielanie bezpłatnych 
uprawnień tym instalacjom będzie się 
opierać na tych poziomach odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Przydzielanie uprawnień zgodnie z ambitnymi wynikami i bezpłatnie zapewnia, tak jak i 
licytacja, osiągnięcie docelowych poziomów emisji, ale niższym kosztem. Najlepsi będą 
nagradzani oraz nie ucierpią w konkurencji międzynarodowej: konkurencyjność przemysłu 
UE zostanie zagwarantowana do momentu osiągnięcia międzynarodowego porozumienia. 
Przedsiębiorstwa będą opierać swe decyzje dotyczące inwestycji w projekty zmniejszające 
emisje CO2 lub wykorzystanie przydziałów CO2 w celu wypełnienia zobowiązań w zależności 
od cen rynkowych.
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Poprawka 284
Esko Seppänen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. W przypadku instalacji, o których 
mowa w załączniku 2aa, poziomy 
odniesienia oparte na wynikach będą 
określane zgodnie z ujednoliconą 
procedurą. Przydzielanie bezpłatnych 
uprawnień tym instalacjom będzie się 
opierać na tych poziomach odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Przydzielanie uprawnień zgodnie z ambitnymi wynikami i bezpłatnie zapewnia, tak jak i 
licytacja, osiągnięcie docelowych poziomów emisji, ale niższym kosztem.

Poprawka 285
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 
2013 liczba przydziałów emisji 
rozdzielonych bezpłatnie na podstawie 
ust. 3 do 6 niniejszego artykułu [oraz 
art. 3c ust. 2] wynosi 80 % liczby 

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

wynosi 100% liczby przydziałów 
określonej zgodnie z przepisami, o których 
mowa w ust. 1, a następnie liczba 
bezpłatnych przydziałów jest corocznie 
zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do 79% bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa konkurencja jest problemem dla każdej branży objętej systemem ETS. Tylko 
producenci energii elektrycznej nie są narażeni na międzynarodową konkurencję. W związku 
z tym nalegamy na zachowanie bezpłatnej puli przydziałów aż do końca tego okresu. 
Zmniejszenie bezpłatnej puli nie powinno przekraczać współczynnika liniowego, o którym 
mowa w art. 9, który prowadzi do redukcji o 21%.

Poprawka 286
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 100% liczby przydziałów 
określonej zgodnie z przepisami, o których 
mowa w ust. 1, a następnie liczba 
bezpłatnych przydziałów jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Przemysł zawsze starał się i nadal stara się zwiększać efektywność instalacji produkcyjnych. 
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Dzięki środkom samoregulacyjnym zdołano już ograniczyć emisje CO2. Ograniczenie 
bezpłatnych przydziałów powinno być uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, aby nie 
zagrażać pozycji Europy jako miejsca dla lokalizacji przemysłu. Ponieważ współczynnik 
liniowy, o którym mowa w art. 9, jest już bardzo ambitnym celem ograniczenia, nadal istnieją 
zachęty do dalszego ograniczania emisji oraz okazje do nowych inwestycji.

Poprawka 287
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
wejścia w życie międzynarodowej umowy 
zawierającej porównywalne środki, jak te 
zdefiniowane w art. 28, instalacjom w 
sektorach wymienionych w załączniku 
2aa przyznawane są bezpłatne przydziały 
emisji w wysokości 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 2 do 6.

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

Następnie co pięć lat Komisja dokona 
przeglądu bezpłatnych przydziałów dla 
sektorów wymienionych w załączniku 2aa 
w świetle kryteriów określonych w art. 28.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Przy rozważaniu, które środki są właściwe 
dla sektorów wymienionych w załączniku 
2aa, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 8 i 9 proponują bardzo złożone procedury. Energochłonne sektory dostarczyły 
tymczasem Komisji dowody na to, że podlegają międzynarodowej konkurencji oraz że istnieje 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.
Ponieważ środki dotyczące przydziałów są określane w poprawce do ust. 7, zarówno 
pierwotny tekst ust. 8 jak i ust. 9 staje się nieaktualny i zostaje zmieniony.
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Poprawka 288
Esko Seppänen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
wejścia w życie międzynarodowej umowy 
zawierającej porównywalne środki, jak te 
zdefiniowane w art. 28, instalacjom w 
sektorach wymienionych w załączniku 
2aa przyznawane są bezpłatne przydziały 
emisji w wysokości 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 2 do 6.

Następnie co pięć lat Komisja dokona 
przeglądu bezpłatnych przydziałów dla 
sektorów wymienionych w załączniku 2aa 
w świetle kryteriów określonych w art. 28.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe 
dla sektorów wymienionych w załączniku 
2aa, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

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

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Do momentu zawarcia międzynarodowego porozumienia akceptującego globalny koszt 
dwutlenku węgla, przydziały dla przemysłu wytwórczego w UE w ramach ETS muszą 
pozostać bezpłatne. 

Należy rozważyć wiążące porozumienia sektorowe podczas rewizji tego środka.
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Poprawka 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie uprawnień w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich 
konsumentów, bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Sprowadza 
się ono ni mniej ni więcej do nowego podatku od CO2, jaki mieliby płacić konsumenci. Aby 
konsumenci UE zaoszczędzili do 55 mld euro rocznie, a ceny energii spadły do 20-30 
euro/MW, nie kwestionując przy tym skuteczności systemu ETS, nie można pozwolić, by 
opierał się on na licytowaniu. Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą 
produkcję mogą stanowić wydajny ekonomicznie i ekologicznie skuteczny instrument.

Poprawka 290
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 

skreślony
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przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasady przyznawania przydziałów określone w ust. 7, przepisy te nie są już 
konieczne.

Poprawka 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zachowanie spójności.
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Poprawka 292
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasady przyznawania przydziałów określone w ust. 7, przepisy te nie są już 
konieczne.

Poprawka 293
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r., wobec braku ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej stwarzającej 
równe szanse dla instalacji, których 
główną działalnością nie jest produkcja 
energii elektrycznej, tym instalacjom
przyznawane są w 100% bezpłatne
przydziały emisji w liczbie określonej 
zgodnie z przepisami ust. 1 do 6.
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Ma to również zastosowanie do instalacji, 
które nie są jasno przypisane do jednego 
sektora.

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie uprawnień dla sektora wytwórczego miałoby negatywne ekonomiczne i społeczne 
konsekwencje ponieważ przedsiębiorstwa będą obciążone kosztami związanymi z 
licytowaniem, a energochłonne, a zwłaszcza konsumujące dużo energii elektrycznej sektory 
mogą dotkliwie odczuć wzrost cen energii elektrycznej. Także przenoszenie produkcji poza 
UE spowoduje wzrost emisji, zwłaszcza w miejscach o mniej ekologicznych instalacjach 
(potencjalne przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich). Należy podkreślić 
negatywne konsekwencje ekonomiczne licytowania dla UE.

Poprawka 294
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w 2013 r. i w 
każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są bezpłatne 
przydziały emisji do wysokości 100% 
liczby przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 1 do 3 i bez zmieniania 
całkowitej liczby przydziałów zgodnie z 
art. 9. Obejmuje to instalacje, których nie 
można przyporządkować jednemu 
sektorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ubiegania się o bezpłatne przydziały nie jest uzależnione od konkretnego roku, ale od 



AM\730913PL.doc 29/101 PE409.410v01-00

PL

ryzyka związanego z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Jeżeli 
ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich zostało 
zidentyfikowane, wszystkie przydziały obliczane zgodnie z poziomami odniesienia są 
bezpłatne. 

Doprecyzowanie, że przydzielanie uprawnień zgodnie z poziomami odniesienia musi być 
zgodne z pułapem wyznaczonym dla danego sektora w systemie ETS.

Poprawka 295
Philippe Busquin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w 2013 r. i w 
każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są bezpłatne 
przydziały emisji całej liczby przydziałów 
określonej zgodnie z przepisami ust. 1 do 3 
i bez zmieniania całkowitej liczby 
przydziałów zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ubiegania się o bezpłatne przydziały nie jest uzależnione od konkretnego roku, ale od 
ryzyka związanego z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Jeżeli 
ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich zostało 
zidentyfikowane, wszystkie przydziały obliczane zgodnie z poziomami odniesienia są 
bezpłatne. 

Doprecyzowanie, że przydzielanie uprawnień zgodnie z poziomami odniesienia musi być 
zgodne z pułapem wyznaczonym dla danego sektora w systemie ETS.

Poprawka 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
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Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:
a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;
b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
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może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10a ust. 9 jest istotnym elementem środków zapobiegających przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich i powinien w związku z tym zostać przeniesiony 
do art. 10b.

Poprawka 297
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

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



PE409.410v01-00 32/101 AM\730913PL.doc

PL

uwagę:

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie ust. 9 jest konsekwencją poprawki do art. 10a ust. 8.

Poprawka 298
Herbert Reul

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

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

skreślony

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:
a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;
b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
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wpływu na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów, 
bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Sprowadza się ono ni mniej 
ni więcej do nowego podatku od CO2, jaki mieliby płacić konsumenci. Aby konsumenci UE 
zaoszczędzili do 55 mld euro rocznie, a ceny energii spadły do 20-30 euro/MWh, nie 
kwestionując przy tym skuteczności systemu ETS, nie można pozwolić, by opierał się ona na 
licytowaniu. Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą produkcję mogą 
stanowić wydajny ekonomicznie i ekologicznie skuteczny instrument.

Poprawka 299
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:
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a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji; 
b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zasady przyznawania przydziałów określone w ust. 7, przepisy te nie są już 
konieczne.

Poprawka 300
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

Ze względu na zasady przyznawania przydziałów określone w ust. 7, przepisy te nie są już 
konieczne.

Poprawka 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Do dnia 30 czerwca 2010 r., a następnie 
co 4 lata, Komisja dokonuje przeglądu 
załącznika 1a. Wyniki tego przeglądu 
wdrażane są w 2020 r., a następnie co 4 
lata.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Konsultacje 
przeprowadzane są ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
podobnego sektora lub podsektora 
działającego w krajach trzecich, który nie 
stosuje porównywalnych ograniczeń 
emisji, biorąc przy tym pod uwagę:

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

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;
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b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na 
przykład przez zastosowanie najbardziej 
wydajnych technologii;

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

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

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w 
sektorach;

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem (ust. 8) i punktem 20 preambuły w celu zapewnienia takich samych 
warunków operatorom wewnątrz i poza Wspólnotą.

Ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich pojawia się 
gdy producenci wewnątrz i spoza UE-27 nie podlegają takim samym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisje dwutlenku węgla, podczas gdy wniosek Komisji ogranicza analizę ryzyka 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do porównania z mniej efektywnymi pod względem 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych instalacjami poza Wspólnotą bez wzięcia pod 
uwagę emisji CO2 spowodowanych transportem spoza UE.

Poprawka 302
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapity od 1 do 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Do dnia 30 czerwca 2016 r., a następnie 
co 4 lata, Komisja dokonuje przeglądu 
załącznika 1a. Wyniki tego przeglądu 
wdrażane są w 2020 r., a następnie co 4 
lata.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Konsultacje 
przeprowadzane są ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
instalacji działających w krajach poza 
Wspólnotą, które nie stosują 
porównywalnych ograniczeń emisji, 
biorąc przy tym pod uwagę:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

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

Poprawka 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapity od 1 do 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Możliwie jak najszybciej i najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3] i po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych sektorów.

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji oraz pośrednie skutki 
kosztów emisji CO2 wliczonych w ceny 
energii w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty 
konkurencyjności na korzyść instalacji 
poza Wspólnotą, które są mniej efektywne 
pod względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
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uwagę:

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

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

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

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowane sektory muszą jak najwcześniej mieć pewność i nie ma potrzeby dokonywania 
przeglądu ponownie po 3 latach. Jedynym powodem, dla którego warto byłoby ponownie 
rozważyć, które sektory mają prawo ubiegać się o środki byłoby podpisanie odpowiedniej 
umowy międzynarodowej zawierającej podobne ograniczenia dla przemysłu. Proces 
podejmowania decyzji powinien być jawny i dokonywać się w konsultacji z zainteresowanymi 
sektorami, a także uwzględniać pośrednie skutki wliczania kosztów emisji CO2 w koszty 
energii. Utrata udziałów w rynku jest tylko jednym z potencjalnych kryteriów służących do 
oceny utraty konkurencyjności.

Poprawka 304
Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 



PE409.410v01-00 42/101 AM\730913PL.doc

PL

sektory, o których mowa w ust. 8. sektory, o których mowa w ust. 8.
Konsultacje przeprowadzane są ze 
wszystkimi partnerami społecznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Partnerzy społeczni muszą być zaangażowani w celu stworzenia sprawiedliwego systemu.

Poprawka 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r.
Komisja określa sektory, o których mowa 
w ust. 8 oraz odsetek bezpłatnych 
przydziałów otrzymanych przez instalacje 
w tych sektorach.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej rozwiać obecne wątpliwości dotyczące decyzji o inwestycjach w 
danych sektorach.

Poprawka 306
Erika Mann

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

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

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Można osiągnąć bezpieczeństwo inwestycji i planowania dla energochłonnego przemysłu i 
jego sektorów, jeżeli określi się z dużym wyprzedzeniem, jakie sektory otrzymają 100% 
bezpłatnych przydziałów. Status „energochłonności” będzie poddawany przeglądowi co 5 lat. 
Aby nie zaszkodzić konkurencyjności status ten powinien być długoterminowy, aż do 
pojawienia się międzynarodowej umowy zawierającej te same cele ograniczenia emisji, jakie 
zostały ustanowione w ramach systemu UE ETS.

Poprawka 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 3 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
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allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Poprawka 308
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 3 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne, takie jak najbliższe 
sąsiedztwo krajów i rynków, gdzie dany 
sektor nie podlega obowiązkowym celom 
lub krajów i rynków, gdzie instalacje nie 
spełniają standardów dotyczących 
określonej efektywności w zakresie emisji 
dwutlenku węgla i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

Or. el

Uzasadnienie

Niektóre sektory nie mogą przenieść kosztu wymaganych przydziałów do cen swoich 
produktów bez utraty udziału rynkowego na korzyść mniej efektywnych pod względem 
ograniczenia emisji związków węgla instalacji znajdujących się poza Wspólnotą. Dlatego też 
sektory te potrzebują bezpłatnych przydziałów ze względu na ich szczególne położenie 
geograficzne.
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Poprawka 309
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, Komisja bierze również pod 
uwagę potrzebę bezpieczeństwa we 
Wspólnocie w odniesieniu do surowców.  

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do surowców staje się coraz częściej czynnikiem pomyślnego rozwoju gospodarczego i 
dlatego też ma on strategiczne znaczenie. Masowe obciążenie finansowe, jakim byłaby dla 
niektórych branż licytacja praw do emisji, doprowadziłoby do przerwania produkcji krajowej 
i do dodatkowych zakupów od krajów trzecich. Zwiększyłoby to uzależnienie od surowców. 
Doprowadziłoby także do przenoszenia produkcji do krajów trzecich posiadających surowce.

Poprawka 310
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 9 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, Komisja bierze również pod 
uwagę potrzebę bezpieczeństwa we 
Wspólnocie w odniesieniu do surowców.  
Surowce są ważnym czynnikiem 
gospodarczym, dlatego też zasadnicze 
znaczenie ma długoterminowe 
bezpieczeństwo w zakresie surowców.

Or. de
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Uzasadnienie

Dostęp do surowców staje się coraz częściej czynnikiem pomyślnego rozwoju gospodarczego i 
dlatego też ma on strategiczne znaczenie. Masowe obciążenie finansowe, jakim byłaby dla 
niektórych branż licytacja praw do emisji, doprowadziłoby do przerwania produkcji krajowej 
i do dodatkowych zakupów od krajów trzecich. Zwiększyłoby to uzależnienie od surowców. 
Doprowadziłoby także do przenoszenia produkcji do krajów trzecich posiadających surowce.

Poprawka 311
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b skreślony
Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 

świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:
- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
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- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

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

Or. de

Uzasadnienie

Problemy te zostały szeroko omówione przy wprowadzaniu modelu analizy porównawczej. Z 
uwagi na szybki wzrost cen energii, analizy porównawcze również wspierają inwestycje w 
bardziej efektywne technologie, co również stanowi przewagę wobec konkurencji.

Poprawka 312
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 

Operatorzy instalacji zużywających dużo 
energii elektrycznej otrzymują bezpłatnie, 
zgodnie z art. 3 lit. ua), liczbę przydziałów 
obliczaną na podstawie ich rocznego 
zużycia energii elektrycznej (średnia z lat 
2008-2011) pomnożonego przez 
współczynnik emisji CO2 obowiązujący w 
produkcji energii elektrycznej we 
Wspólnocie.
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znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Przydział ten jest dokonywany na 
podstawie wyznaczonych standardów 
efektywności energetycznej (zużyta 
energia elektryczna na jednostkę 
wytworzonego produktu).

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Poprawka 313
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Środki wsparcia określonych 
przedsiębiorstw zużywających dużo 
energii 

 Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Podmioty posiadające instalacje 
zużywające duże ilości energii, określone 
w art. 3 lit. ua) otrzymują bezpłatny 
przydział na podstawie ilości CO2 
powstałej przy wytwarzaniu zużywanej 
przez nich energii elektrycznej. Przydział 
ten jest określany na podstawie 
standardów.

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”
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Or. de

Uzasadnienie

Obciążenie finansowe aukcji ponosi ostatecznie konsument energii elektrycznej, a jej 
całkowity koszt odbija się na cenie elektryczności.  Oznacza to dodatkowe obciążenie 
szczególnie uciążliwe w przypadku instalacji zużywających duże ilości energii, ponieważ 
zagraża ich międzynarodowej konkurencyjności. Aby chronić międzynarodową 
konkurencyjność i zapobieć utracie klientów, należy przewidzieć bezpłatny przydział dla tych 
instalacji, aby skompensować obciążenie wynikające ze stale rosnących cen energii 
elektrycznej.

Poprawka 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 

przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Obowiązek zwracania przydziałów przez 
importerów

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków,
które mogą obejmować:

1. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. 
importerzy produktów określonych 
zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w ust. 2 niniejszego artykułu, odnośnie do 
których określona została metodologia 
zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w ust. 3, są odpowiednio zobowiązani 
zwrócić przydziały lub mają prawo 
otrzymać bezpłatne przydziały zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 3.

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 

2. Produkty podlegające przepisom ust. 1 
są to produkty, w odniesieniu do których 
istnieje ryzyko związane z przenoszeniem 
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10a; wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich i pochodzą one z krajów, które, 
w przypadku krajów rozwiniętych, nie 
zaciągnęły zobowiązań porównywalnych 
do zobowiązań Unii Europejskiej w 
zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, a w przypadku krajów 
rozwijających się, nie wdrożyły 
odpowiednich działań, które można 
mierzyć, podawać do wiadomości 
i sprawdzać. W świetle wyniku 
międzynarodowych negocjacji Komisja, 
działając w ramach procedury 
przewidzianej w art. 23 ust. 2, ustanawia 
przed dniem 30 czerwca 2010 r. listę 
krajów pochodzenia, których dotyczą te 
przepisy.

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Również w ramach procedury 
przewidzianej w art. 23 ust. 2 Komisja 
ustanawia listę sektorów i produktów 
podlegających tym przepisom, oceniając 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich w oparciu 
o sektory, o których mowa w art. 10a ust 8 
oraz zgodnie z następującymi kryteriami:

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

a) wpływ systemu handlu przydziałami, 
z uwzględnieniem kosztu krańcowego 
(w tym kosztów związanych z zakupem 
przydziałów) w przypadku bezpłatnego 
przydziału, lub średniego kosztu, w 
przypadkach sprzedaży w drodze licytacji, 
na koszty produkcji;

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

c) struktura rynku, rynek geograficzny 
i rynek danych produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w sektorze;

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

e) przewidywane zmiany światowego 
i regionalnego zapotrzebowania odnośnie 
do każdego sektora;

f) ceny transportu towarów w sektorze; 

g) znaczenie kosztu inwestycji w budowę 
nowej jednostki produkcyjnej w danym 
sektorze.

Przepisy przewidziane w ust. 1 nie mają 
zastosowania do produktów 
importowanych do krajów lub regionów 
powiązanych z europejskim systemem 
handlu przydziałami emisji zgodnie z 
przepisami art. 25 niniejszej dyrektywy.
3. Liczba przydziałów, jakie importerzy są 
zobowiązani zwrócić jest równa różnicy 
między:

- z jednej strony, średnią emisji gazów 
cieplarnianych na tonę wytworzonych 
produktów w całej Wspólnocie, 
pomnożoną przez tonaż importowanych 
produktów. Przy tym drugim obliczaniu, 
średnią emisji można zastąpić bardziej 
korzystnym czynnikiem, jeżeli importer 
może przedstawić dowód, za pomocą 
kontroli przeprowadzonej przez jednostkę 
kontroli zatwierdzoną przez Unię 
Europejską, że proces wytwarzania 
produktów powoduje emisje niższe od 
średniej europejskiej;

- a z drugiej strony, średnią przydziałów 
przyznanych bezpłatnie na wytwarzanie 
produktów w całej Wspólnocie.

Różnica między pierwszą a drugą 
wartością, jeżeli jest dodatnia, określa 
liczbę przydziałów, które importerzy są 
zobowiązani zwrócić lub, jeśli jest ujemna, 
liczbę przydziałów, które mogą otrzymać 
bezpłatnie.



AM\730913PL.doc 53/101 PE409.410v01-00

PL

Aby określić średnią emisji gazów 
cieplarnianych powstających przy 
wytwarzaniu poszczególnych produktów 
lub kategorii produktów w całej 
Wspólnocie, Komisja, działając w ramach 
procedury przewidzianej w art. 23 ust. 2, 
bierze pod uwagę sprawozdania dotyczące 
emisji, skontrolowane na warunkach 
przewidzianych w art. 14.

4. Aby ułatwić określenie sposobu 
obliczania zwrotów, do jakich zobowiązani 
są importerzy zgodnie z ust. 3, Komisja 
może nałożyć na podmioty obowiązek 
przedstawiania sprawozdań dotyczących 
wytwarzania tych produktów oraz 
przeprowadzania niezależnych kontroli 
tych sprawozdań w ramach wytycznych 
przyjętych zgodnie z art. 14 i 15. 
Obowiązki te mogą dotyczyć sprawozdań 
dotyczących emisji objętych europejskim 
systemem handlu przydziałami, 
związanych z wytwarzaniem każdego 
produktu lub kategorii produktów.

5. Rozporządzenie przyjęte w ramach 
procedury przewidzianej w art. 23 ust. 2 
określa warunki zwrotu lub bezpłatnego 
przyznania przydziałów dla importerów. 
Rozporządzenie to przewiduje również 
warunki, na jakich importer, którego 
dotyczy niniejszy artykuł, składa 
sprawozdanie dotyczące zwrotu 
koniecznego ze względu na liczbę 
importowanych produktów.

6. Ogólna liczba przydziałów, jakie 
państwa członkowskie mogą sprzedać w 
drodze licytacji zgodnie z art. 10, jest 
zwiększona o liczbę przydziałów 
zwróconych przez importerów, aby 
wywiązać się z obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1, i zmniejszona o liczbę 
przydziałów otrzymanych przez 
importerów zgodnie z przepisami tego 
samego ustępu. Różnice tę można 
rozdzielić między państwa członkowskie 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 
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ust. 2.

7. Dodatkowy dochód z licytacji
otrzymany w wyniku obowiązku zwrotu 
przydziałów przez importerów jest 
rozdzielony między państwa członkowskie 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
ust. 6. Państwa członkowskie przekazują 
50% tych dodatkowych dochodów na 
światowy fundusz adaptacyjny.

8. Aby wywiązać się z obowiązku zwrotu, o 
którym mowa w ust. 1, importer może 
wykorzystać przydziały, jednostki ERU i 
CER do wysokości odsetka 
wykorzystanego przez podmioty w trakcie 
poprzedniego roku, lub przydziały, w 
ramach systemu handlu przydziałami 
emisji, kraju trzeciego, który został 
uznany za kraj, którego poziom 
ograniczeń jest porównywalny z systemem 
Wspólnoty.

9. Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków 
mających na celu w szczególności 
dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a.

Sprawozdanie to przedstawia również 
postępy w ramach środków wykonawczych 
dotyczących wdrażania mechanizmu 
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dostosowywania na granicach, 
przewidzianego w ust. 1 do 8.

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

Or. fr

Uzasadnienie

Aby podmioty gospodarcze mogły mieć pewność co do okresu po wygaśnięciu protokołu z 
Kioto, należy już teraz określić sposoby ustanowienia ewentualnego mechanizmu 
dostosowywania na granicach, który, obejmując europejskich importerów produktów 
pochodzących z krajów nie uczestniczących w porozumieniu międzynarodowym, zapewniałby 
równe warunki importerom i podmiotom europejskim.

Poprawka 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 

Instalacje sektorów i podsektorów 
energochłonnych, zużywające 
elektryczność na warunkach 
przewidzianych w art. 2 ust. 4 lit. b), ust. 3 
i 4 dyrektywy 2003/96/WE z dnia 27 
października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej, korzystają z kompensacji 
kosztu węgla zawartego w cenie energii 
elektrycznej, którą kupują w postaci 
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znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

przydziałów wolnych od opłat, zwanych 
„przydziałami kompensacyjnymi na 
emisje bezpośrednie”. Przepis ten ma 
zastosowanie w przypadku braku 
zadowalającej umowy międzynarodowej w 
rozumieniu art. 28 ust. 1 mającej 
zastosowanie do tego rodzaju instalacji.

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

Suma brutto przydziałów 
kompensacyjnych na emisje bezpośrednie 
jest równa wynikowi rocznego zużycia 
elektryczności przez dane instalacje 
przez średnią sumę emisji związków węgla  
w Unii Europejskiej związanych z 
marginalnym wytwarzaniem 
elektryczności (w oparciu o węgiel), czyli 
0,9 t/MWh. Jako roczne zużycie energii 
rozumie się średnią sprawdzonego zużycia 
elektryczności w ciągu trzech ostatnich 
lat.

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Suma netto przydziałów kompensacyjnych 
na emisje bezpośrednie jest obliczana dla 
każdej instalacji stosując do sumy brutto 
współczynnik korygujący odpowiadający 
różnicy w stosunku do referencyjnej 
wydajności energetycznej dla każdego 
rozpatrywanego procesu przemysłowego.
Przydziały kompensacyjne na emisje 
bezpośrednie są odejmowane, dla każdego 
państwa członkowskiego, od wartości 
przydziałów wystawionych na licytację z 
tytułu producentów elektryczności.
2. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. 
importerzy i eksporterzy produktów 
określonych zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w ust. 3 niniejszego 
artykułu, odnośnie do których określona 
została metodologia zgodnie z warunkami 
przewidzianymi w ust. 4, są odpowiednio 
zobowiązani zwrócić przydziały lub mają 
prawo otrzymać bezpłatne przydziały 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
Produkty podlegające przepisom ust. 2 są 
to produkty, w odniesieniu do których 
istnieje ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnych produkcji do krajów 
trzecich i pochodzą one z krajów, które, w 
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przypadku krajów rozwiniętych, nie 
zaciągnęły zobowiązań porównywalnych 
do zobowiązań Unii Europejskiej w 
zakresie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, a w przypadku najbardziej 
zaawansowanych gospodarczo krajów 
rozwijających się, nie wdrożyły 
odpowiednich działań, które można 
mierzyć, podawać do wiadomości i 
sprawdzać zgodnie z międzynarodowo 
uznanymi metodami.
3. Aby ułatwić określenie sposobu 
obliczania zwrotów, do jakich zobowiązani 
są importerzy zgodnie z ust. 4, Komisja 
może nałożyć na podmioty obowiązek 
przedstawiania sprawozdań dotyczących 
wytwarzania tych produktów oraz 
przeprowadzania niezależnych kontroli 
tych sprawozdań w ramach wytycznych 
przyjętych zgodnie z art. 14 i 15. 
Obowiązki te mogą dotyczyć sprawozdań 
dotyczących emisji objętych europejskim 
systemem handlu przydziałami, 
związanych z wytwarzaniem każdego 
produktu lub kategorii produktów.
4. Rozporządzenie przyjęte w ramach 
procedury przewidzianej w art. 23 ust. 2 
określa warunki zwrotu lub bezpłatnego 
przyznania przydziałów dla importerów. 
Rozporządzenie to przewiduje również 
warunki, na jakich importer, którego 
dotyczy niniejszy artykuł, składa 
sprawozdanie dotyczące zwrotu 
koniecznego ze względu na liczbę 
importowanych produktów.
5. Ogólna liczba przydziałów, jakie 
upoważniony organ wspólnotowy może 
sprzedać w drodze licytacji zgodnie z art. 
10, jest zwiększona o liczbę przydziałów 
zwróconych przez importerów, aby 
wywiązać się z obowiązku, o którym mowa 
w ust. 2, i zmniejszona o liczbę 
przydziałów otrzymanych przez 
eksporterów zgodnie z przepisami tego 
samego ustępu.
6. Dodatkowy dochód z licytacji 
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otrzymany w wyniku obowiązku zwrotu 
przydziałów przez importerów jest 
przelewany na fundusz Unii Europejskiej 
przeznaczony na badania nad energiami i 
ich rozwój oraz na zwalczanie zmian 
klimatycznych.
7. Aby wywiązać się z obowiązku zwrotu, o 
którym mowa w ust. 2, importer może 
wykorzystać przydziały, jednostki ERU i 
CER do wysokości odsetka 
wykorzystanego przez podmioty w trakcie 
poprzedniego roku, lub, w ramach 
systemu handlu przydziałami emisji, 
przydziały kraju trzeciego, który został 
uznany za kraj, którego poziom 
ograniczeń jest porównywalny z systemem 
Wspólnoty.
8. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 23 ust 2 przepisy 
umożliwiające eksporterom produktów 
określonych w powyższym ust. 2 
otrzymanie bezpłatnych przydziałów z 
rejestru wspólnotowego na eksport ze 
Wspólnoty Europejskiej, który odbywać 
się będzie począwszy od 1 stycznia 2013 r. 
W tym celu utworzona zostaje rezerwa 
przydziałów, której wartość wynosi x% 
(x<2%) ogólnej liczby przydziałów we 
Wspólnocie.
9. Komisja przeprowadza do 30 czerwca 
2009 r. badanie dotyczące kwestii 
prawnych, które należy uwzględnić, aby 
zapewnić zgodność tego narzędzia 
z międzynarodowym prawem handlowym. 
W odpowiednim przypadku Komisja 
przewiduje również plan i harmonogram 
komunikacji i dyskusji z innymi 
zainteresowanymi krajami w sprawie 
środków przeciwdziałania wskazanym 
problemom w jak najbardziej 
zadawalający sposób.
10. Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
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redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszą 
odpowiednie wnioski mające na celu 
dostosowanie odsetka przydziałów emisji
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a.
Sprawozdanie to przedstawia również 
postępy dotyczące środków wykonawczych 
mających na celu wdrożenie mechanizmu 
dostosowywania na granicach, 
przewidzianego w ust. 1- 8.

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

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

Or. fr

Poprawka 316
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 

Środki wsparcia przedsiębiorstw 
zużywających dużo energii
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przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
 Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Podmioty posiadające instalacje 
zużywające duże ilości energii, określone 
w art. 3 lit. ua) otrzymują bezpłatny 
przydział na podstawie ilości CO2 
powstałej przy wytwarzaniu zużywanej 
przez nich energii elektrycznej. Przydział 
ten jest określany na podstawie 
standardów.

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a. 
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”

Or. de

Uzasadnienie

Dostawcy elektryczności przenoszą wszystkie koszty związane z całą zaproponowaną licytacją 
na wytwarzanie elektryczności na ceny elektryczności. W związku z tym koszty te ponosi 
ostatecznie konsument elektryczności. Oznacza to dodatkowe obciążenie szczególnie uciążliwe 
w przypadku instalacji zużywających duże ilości energii, ponieważ zagraża ich
międzynarodowej konkurencyjności.
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Poprawka 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone
zgodnie z art. 10a.

- dostosowanie liczby przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a jako 
szczególnie poszkodowane przez te koszty.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 

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

przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”

Or. en

Uzasadnienie

Poszkodowane sektory muszą mieć jak najwcześniej pewność co do przyszłego wpływu 
systemu ETS na ich działalność w celu podjęcia decyzji w sprawie przyszłych inwestycji. 
Przegląd musi także uwzględniać wliczanie kosztów CO2 w ceny energii elektrycznej dla 
sektorów, które mają wyższy poziom emisji pośrednich niż bezpośrednich i z tego powodu są 
szczególnie zagrożone wzrostem cen energii elektrycznej.

Poprawka 318
Philippe Busquin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

1. Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych związanych z COP 131

i osiągniętego w ich ramach porozumienia 
co do stopnia redukcji globalnych emisji 
gazów cieplarnianych przewidującego 
równe traktowanie konkurujących 
sektorów dzięki przestrzeganiu kryteriów 
wymienionych w ust. 3, oraz po 
konsultacjach ze wszystkimi właściwymi 
partnerami społecznymi, przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie analityczne służące w 
szczególności ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. 

2. Sprawozdaniu analitycznemu, o którym 
mowa w ust. 1, towarzyszy przedłożenie 
odpowiednich wniosków, które 
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uwzględniają ramy czasowe aż do pełnego 
wdrożenia i obejmują:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla wszystkich sektorów rozdzielanych 
bezpłatnie objętych art. 10a;

- włączenia do systemu wspólnotowego
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- systemy wyrównawcze dla eksporterów i 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a w celu uwzględnienia 
skutków przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich nieobjętych 
innymi środkami. Systemy te nie 
zmniejszają płynności rynku przydziałów.

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

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe spełniające 
odpowiednie kryteria wymienione w ust. 3, 
które można monitorować i kontrolować i 
które są przedmiotem obowiązkowych 
ustaleń w zakresie egzekwowania ich 
stosowania.

1 13. konferencja Stron UNFCCC oraz 3. 
spotkanie Stron protokołu z Kioto w indonezyjskim 
Bali, 3-14 grudnia 2007 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że wartość będzie miało tylko porozumienie w ramach UNFCC. Wprowadzenie 
kryteriów umowy międzynarodowej. Sytuacja całego przemysłu wytwórczego podlega ocenie, 
ale ze szczególnym naciskiem na przemysł energochłonny. Umowa międzynarodowa musi 
także zostać poddana ocenie pod kątem ram czasowych jej wdrożenia. System wyrównawczy 
będzie dodatkową opcją, nie będzie ograniczony do objętych systemem ETS i nie powinien 
zwiększać obciążeń instalacji UE podlegających ETS.

Poprawka 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w styczniu 2011 r., w razie 
gdyby nie udało się osiągnąć 
kompleksowego porozumienia 
międzynarodowego dotyczącego okresu po 
2012 r., Komisja, uwzględniając krajowe 
środki służące zmniejszeniu emisji gazów 
cieplarnianych poza Wspólnotą, po 
konsultacjach ze wszystkimi właściwymi 
partnerami społecznymi, przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie analityczne służące ocenie 
sytuacji energochłonnych sektorów i 
podsektorów, które zostały uznane za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich. Sprawozdaniu temu 
towarzyszy przedłożenie odpowiednich 
wniosków, które mogą obejmować:

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

- dostosowanie włączenia do systemu 
wspólnotowego importerów produktów 
wytwarzanych przez sektory lub 
podsektory określone zgodnie z art. 10a.

- inne bezpośrednie środki zapewniające 
konkurencyjność rywalizujących na 
światowym rynku sektorów 
przemysłowych UE bez naruszania 
ekologicznej skuteczności systemu 
wspólnotowego.

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

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

Or. en
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Poprawka 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

1. Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych przewidującego równe 
traktowanie konkurujących sektorów, 
oraz po konsultacjach ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi, 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie analityczne służące w 
szczególności ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
aby określić ich narażenie na znaczne 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich zgodnie z ust. 3. 

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

2. Sprawozdaniu analitycznemu, o którym 
mowa w ust. 1, towarzyszy przedłożenie 
odpowiednich wniosków, które 
uwzględniają ramy czasowe aż do pełnego 
wdrożenia i obejmują:

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

(a) dostosowanie odsetka przydziałów 
emisji dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
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(b) systemy wyrównawcze dla eksporterów 
i importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a w celu uwzględnienia 
skutków przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich nieobjętych 
innymi środkami. Systemy te nie 
zmniejszają płynności rynku przydziałów;
(c) dostosowanie liczby przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z ust. 3 jako 
szczególnie poszkodowane przez wliczanie 
kosztów. Przydziały służące kompensacji 
wliczania kosztów CO2 w ceny będą 
dodatkiem odejmowanym od przydziałów 
przyznanych zgodnie z art. 10 ust. 1 i nie 
podlegają art. 12 ust. 1 do 3.
Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe zapewniające 
równe traktowanie konkurujących 
sektorów, które można monitorować i 
kontrolować i które są przedmiotem 
obowiązkowych ustaleń w zakresie 
egzekwowania ich stosowania.
3. Przy określaniu sektorów, o których 
mowa w pierwszym akapicie, Komisja 
bierze pod uwagę możliwości wliczenia 
przez dany sektor lub podsektor kosztów 
wymaganych przydziałów emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego lub inwestycji 
na korzyść instalacji działających w 
krajach poza Wspólnotą, które nie stosują 
takich samych i możliwych do 
skontrolowania ograniczeń emisji, biorąc 
przy tym pod uwagę:
(a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;
(b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
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(c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
(d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;
(da) efekt wliczenia kosztów CO2 w ceny 
energii elektrycznej w odnośnym sektorze 
lub podsektorze.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji dwutlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeanalizować potencjał umowy międzynarodowej dla realnego obniżenia poziomu 
emisji. Należy udostępnić środki umożliwiające zwiększenie wkładu sektorów objętych ETS, 
ale także zwalczanie znacznego ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Na pierwszy miejscu powinny znaleźć się bezpłatne przydziały.

Dodatkowe przydziały powinny być przyznawane, jeżeli ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich zostało udowodnione poprzez wliczanie kosztów CO2 w ceny w 
sektorach zużywających dużo energii elektrycznej. Zwolnienie z obowiązku składania 
rocznych raportów i brak zezwolenia na transfer nie wpłyną negatywnie na operatorów 
zobowiązanych do licytacji.
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Poprawka 321
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Środki wsparcia sektorów w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Or. en

Poprawka 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en
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Uzasadnienie

Poszkodowane sektory muszą mieć jak najwcześniej pewność co do przyszłego wpływu 
systemu ETS na ich działalność w celu podjęcia decyzji w sprawie przyszłych inwestycji.

Poprawka 323
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
oraz sektorów energetycznych, które 
zostały uznane za narażone na znaczne 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en

Uzasadnienie

Problem przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich powinien zostać 
właściwie potraktowany poprzez przyjęcie przewidywalnych ram legislacyjnych. W związku z 
tym określenie, które sektory są szczególnie narażone na ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz odpowiednie środki służące zapobieganiu 
temu procederowi są problemami, które powinny zostać jak najszybciej rozwiązane w 
terminie do 2011 r.
Sektor energetyczny rozdrobniony w niektórych państwach członkowskich na kilka 
oddzielnych rynków energetycznych jest narażony na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji 
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do krajów trzecich w takim samym stopniu jak sektory energochłonne i dlatego powinien 
zostać uwzględniony w sprawozdaniu Komisji.

Poprawka 324
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w grudniu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
sektorów i podsektorów, które zostały 
uznane za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en

Poprawka 325
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 

Najpóźniej we wrześniu 2009 r. Komisja 
po konsultacjach ze wszystkimi 
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międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

właściwymi partnerami społecznymi, 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie analityczne służące 
ocenie sytuacji energochłonnych sektorów 
i podsektorów, które zostały uznane za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich. Środki wsparcia 
określonych sektorów zużywających duże 
ilości energii określone w niniejszym 
artykule można zastąpić jedynie 
międzynarodowa umowa ustanawiająca 
takie same cele ograniczenia, jak cele 
nałożone na państwa członkowskie. 
Sprawozdaniu towarzyszy przedłożenie 
odpowiednich wniosków, które mogą 
obejmować:

Or. de

Uzasadnienie

Zob. art. 1 ust. 8.

Poprawka 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- w przypadku określonych sektorów 
włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy włączenie importerów do systemu wspólnotowego może przynieść korzyści 
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sektorom nie posiadającym rozległych sektorów zbytu, nie będzie ono korzystne dla 
większości pozostałych sektorów, gdyż naraziłoby ich własne możliwości wykonywania 
działań na narzucane na poziomie regionów wyższe ceny surowców, bez ochrony na rynkach 
krajowych lub eksportowych. Ponadto ponieważ mało prawdopodobne jest, aby UE mogła 
włączyć importerów z krajów nieobjętych załącznikiem o wspólnych lecz zróżnicowanych 
celach, nie powinno to być uważane za alternatywę dla bezpłatnych przydziałów, do czasu 
osiągnięcia spójnej globalnej polityki w tym zakresie.

Poprawka 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 b – ustęp 1 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dostosowanie odsetka przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a jako 
szczególnie poszkodowane przez te koszty.

Or. en

Uzasadnienie

Bez dokonywania zmiany ogólnego pułapu i dostosowując liczbę przydziałów rozdzielanych 
bezpłatnie przegląd musi także uwzględniać wliczanie kosztów CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla sektorów, które mają wyższy poziom emisji pośrednich niż bezpośrednich i z 
tego powodu są szczególnie zagrożone wzrostem cen energii elektrycznej. 

Poprawka 328
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 b – ustęp 1 – tiret 2 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dodatkowe środki, takie jak bezpłatne 
przyznawanie przydziałów na emisje – na 
podstawie kosztów CO2 wliczonych w cenę 
elektryczności – narażonym 
energochłonnym sektorom, które w 
przeciwnym przypadku straciłyby swoją 
konkurencyjną pozycję na rynku 
światowym w związku z bezpośrednimi i 
pośrednimi kosztami handlu emisjami, 
zgodnie z art. 10a.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ elektrownie węglowe będą musiały od 2013 r. płacić za prawa emisji i będą mogły 
wliczyć 100% tych kosztów do swoich cen, w tym dla sektorów energochłonnych, koszty dla 
tych sektorów przemysłowych w Europie staną się tak wysokie, że zagrozi to ich 
konkurencyjnej pozycji na rynku światowym. Ponieważ te sektory przemysłowe działają na 
światowym rynku i nie mogą dłużej włączać do swoich cen żadnych regionalnych kosztów.

Poprawka 329
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowa międzynarodowa 
uwzględniająca energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub specjalna umowa 
sektorowa w sprawie tych sektorów musi 
spełniać co najmniej następujące kryteria 
w celu zagwarantowania równych szans 
na poziomie instalacji dla sektorów 
uznanych za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 



PE409.410v01-00 74/101 AM\730913PL.doc

PL

trzecich: 

(a) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji światowej w 
wysokości co najmniej 85%, z 
uwzględnieniem głównych rynków 
wschodzących,

(b) równoważne cele w zakresie 
ograniczenia emisji CO2,

(c) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach opartych o 
standardy i nałożone przez wszystkie 
uczestniczące państwa lub przez państwa 
o nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji,

(d) konkurujące surowce muszą podlegać 
równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty związane z 
cyklem życia,

(e) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji,

(f) wiążący system rozstrzygania sporów i 
jasne zasady dotyczące kar, analogiczne 
do obowiązujących w systemie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa zapobiegnie tylko przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich, jeżeli będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe szanse 
konkurującym sektorom.
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Poprawka 330
Philippe Busquin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowa międzynarodowa 
uwzględniająca energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub specjalna umowa 
sektorowa w sprawie tych sektorów musi 
spełniać co najmniej następujące kryteria 
w celu zagwarantowania równych szans 
na poziomie instalacji dla sektorów 
uznanych za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich:

(a) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji światowej w 
wysokości co najmniej 85%, z
uwzględnieniem głównych rynków 
wschodzących,

(b) równoważne cele w zakresie 
ograniczenia emisji CO2,
(c) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach opartych o 
standardy i nałożone przez wszystkie 
uczestniczące państwa lub przez państwa 
o nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji,

(d) konkurujące surowce muszą podlegać 
równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty związane z 
cyklem życia,

(e) skuteczny międzynarodowy system 
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monitorowania i weryfikacji,

(f) wiążący system rozstrzygania sporów i 
jasne zasady dotyczące kar, analogiczne 
do obowiązujących w systemie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa zapobiegnie tylko przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich jeżeli będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe szanse 
konkurującym sektorom.

Poprawka 331
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowa międzynarodowa 
uwzględniająca energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub specjalna umowa 
sektorowa w sprawie tych sektorów musi 
spełniać co najmniej następujące kryteria 
w celu zagwarantowania równych szans 
na poziomie instalacji dla sektorów 
uznanych za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich:
(a) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji światowej w 
wysokości co najmniej 85%, z 
uwzględnieniem głównych rynków 
wschodzących,
(b) równoważne cele w zakresie 
ograniczenia emisji CO2,
(c) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach oparte o 
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standardy i nałożone przez wszystkie 
uczestniczące państwa lub przez państwa 
o nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji,
(d) konkurujące surowce muszą podlegać 
równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty związane z 
cyklem życia,
(e) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji,
(f) wiążący system rozstrzygania sporów i 
jasne zasady dotyczące kar, analogiczne 
do obowiązujących w systemie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa zapobiegnie tylko przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich jeżeli będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe szanse 
konkurującym sektorom.

Poprawka 332
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 10a

Komisja przedstawia wniosek w sprawie 
mechanizmu kompensacji mającego na 
celu zrównoważenia kosztów 
bezpośrednich spowodowanych wyższymi 
cenami elektryczności wynikającymi z 
systemu wspólnotowego. Wniosek ten jest 
zgodny z przepisami europejskimi 
dotyczącymi pomocy państwa.”
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Or. en

Uzasadnienie

Prawo dotyczące pomocy państwa jest bardzo surowe. Komisja powinna przedstawić wniosek 
w sprawie jak najlepszego sposobu kompensacji bezpośrednich wzrostów cen elektryczności 
w wyniku stosowania systemu handlu emisjami.

Poprawka 333
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 10ba

Środki wsparcia sektorów 
energochłonnych w przypadku 

pośredniego przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 

trzecich
Najpóźniej do czerwca 2009 r. Komisja, 
po konsultacji ze wszystkimi właściwymi 
partnerami społecznymi, przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie analityczne oceniające 
sytuację w zakresie instalacji 
produkcyjnych zużywających duże ilości 
energii wymienionych w załączniku IIa, w 
przypadku których energia stanowi 
znaczną część kosztów produkcji i których 
produkty konkurują z produktami krajów 
trzecich, w których nie istnieje 
odpowiednik środków ograniczenia emisji 
(pośrednie przenoszenie wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich). Najpóźniej 
w grudniu 2009 r. Komisja przyjmuje 
środki zgodnie z procedurą określoną w 
art. 22, przydzielając odpowiednią ilość 
bezpłatnych przydziałów instalacjom, 
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które będą mogły je wykorzystać ze swoimi 
dostawcami energii. Środki te są 
regularnie aktualizowane co pięć lat 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 22.”

Or. en

Uzasadnienie

Sektory, w których zakup elektryczności stanowi znaczną część ceny produkcji nie są jeszcze 
włączone do systemu EU ETS. Jednak sektory te muszą kupować energię od dostawców 
energii, którzy są włączeni do systemu EU ETS i ich koszty produkcji znacznie wzrastają. Aby 
uniknąć wszelkiego pośredniego przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, 
sektory te powinny otrzymać rekompensatę za zagrożenie dla ich konkurencyjności. 

Poprawka 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Cena węgla powinna być całkowicie uwzględniona w produktach, aby skierować rynek w 
stronę bardziej ekologicznej konsumpcji. Bezpłatne przydziały zakłócają funkcjonowanie 
mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji 
zmniejszyłaby biurokrację i nagrodziła najlepsze podmioty. Aby przeciwdziałać przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji europejskiej 
ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, należy zastosować wymóg przydziałów 
na import.

Poprawka 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie w świetle wprowadzenia modelu analizy porównawczej.
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Poprawka 336
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji. Przydziały te, jeżeli nie zostały 
wykorzystane, można przekazać 
istniejącym instalacjom w tym samym 
sektorze, które się rozbudowały 
zwiększając przy tym swoje możliwości lub 
nowym podmiotom w sektorze, jeżeli 
przeznaczone dla nich rezerwy nie są 
wystarczające. Właściwe organy 
informują Komisję i otrzymują zezwolenie 
na transfer przydziałów. 

Or. el

Poprawka 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 

sprawie zmian klimatu

Wykorzystanie CER i ERU wynikających 
z projektów w systemie wspólnotowym

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

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu oraz przed 
zastosowaniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4 
stosuje się przepisy ust. 2 do 4 niniejszego 
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artykułu. artykułu.
2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów dodatkowych w stosunku 
do liczby przydziałów udzielonych zgodnie 
z art. 9 niniejszej dyrektywy i ważnych 
począwszy od 2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez co najmniej jedno 
państwo członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego do 2012 r. włącznie.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

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

3. W każdym przypadku operatorzy mogą 
wykorzystywać jednostki CER/ERU lub 
kredyty aż do 10,5% ich rocznych emisji w 
celu spełnienia ich obowiązków w ramach 
systemu wspólnotowego przedstawiając:

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

(a) CER/ERU z projektów CDM/JI w 
odniesieniu do ograniczenia emisji 
powstałych do końca 2015 r.;

(b) jednostki CER/ERU z projektów 
CDM/JI w odniesieniu do ograniczenia 
emisji powstałych od 2013 r. w krajach, 
które dokonają ratyfikacji przyszłej 
umowy międzynarodowej w sprawie zmian 
klimatycznych;
(c) jednostki CER/ERU z projektów 
CDM/JI w odniesieniu do ograniczenia 
emisji powstałych od 2013 r. w krajach, z 
którymi UE zawarła umowę o 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w sprawie zmian klimatycznych przed 31 
grudnia 2015 r.
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(d) kredyty z działań mających na celu 
ograniczenie emisji ustanowionych 
zgodnie z wymogami określonymi w 
umowach o współpracy w krajach dla 
wszystkich rodzajów projektów 
zatwierdzonych przez wszystkie kraje 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikacji przez te kraje umowy z 
Wspólnotą lub do 2020 r., w zależności od 
tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012. 
Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

4. Umowy o współpracy, o których mowa 
w ust. 3 lit. d), określają kwalifikujące się 
rodzaje projektów, metodologie stosowane 
do określania ilości kredytów, jakie należy 
wydać i mechanizm zapewniający 
przenoszenie kredytów na certyfikaty,
które można wykorzystać w celu 
spełnienia obowiązków nałożonych na 
mocy przyszłej międzynarodowej umowy w 
sprawie zmian klimatycznych. 

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia 
swoich zobowiązań w ramach systemu 
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wspólnotowego.
6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i 
zrównoważonemu rozwojowi. Każde tego 
rodzaju porozumienie może również 
przewidywać możliwość wykorzystania 
kredytów z projektów, w przypadku 
których poziom wyjściowy jest niższy od 
poziomu bezpłatnych przydziałów w 
ramach środków, o których mowa w art. 
10a, lub niższy od poziomów wymaganych 
na mocy przepisów wspólnotowych.
7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy dany 
kraj ratyfikował to porozumienie.”

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość wykorzystania obecnych poziomów CER/ERU przydzielonych 
operatorom. Zasadę dodatkowości (zgodnie z którą części starań zmierzających do 
ograniczenia emisji można dokonać za pomocą międzynarodowych mechanizmów) należy 
włączyć i stosować niezależnie od wejścia w życie przyszłej umowy międzynarodowej. W ten 
sposób cele związane z klimatem zostaną osiągnięte w bardziej opłacalny sposób; rozwijający 
się rynek projektów CDM/JI otrzyma wyraźny sygnał do kontynuowania, a inne kraje 
otrzymają wyraźną zachętę do współpracy z UE w celu zawarcia przyszłej umowy 
międzynarodowej.

Poprawka 338
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają pochodzenie kredytów CER z 
działalności i projektów w ramach 
systemu wspólnotowego, ściśle 
spełniających nie tylko kryteria społeczne 
i dotyczące ochrony środowiska, lecz 
również dodatkowe kryteria, zgodnie z 
międzynarodowo uznanymi standardami, 
takimi jak „złota reguła”.

Or. el

Uzasadnienie

Kredyty CER powinny pochodzić z projektów ściśle spełniających kryteria jakości, aby 
zapewnić wypełnianie obowiązków przez przedsiębiorców oraz osiąganie dodatkowych 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie wspierać innowacyjność wśród 
przedsiębiorców europejskich i rozwój technologiczny w krajach trzecich.

Poprawka 339
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustępy od 2 do 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r. w zamian za jednostki CER i ERU 
wydane w związku z redukcjami emisji, 
które miały miejsce do 2012 r. w ramach 
tych rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez co najmniej jedno 
państwo członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.
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Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.
3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

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

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

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez co najmniej jedno 
państwo członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

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

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

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

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 

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

możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

CER i ERU odgrywają ważne role, ponieważ wspierają transfer technologii i stanowią wentyl 
bezpieczeństwa w przypadku gwałtownego wzrostu cen przydziałów. Ograniczenia 
certyfikatów JI/CDM do wartości odpowiadających drugiemu okresowi handlu nie jest
zgodne z harmonizacją, ponieważ poszczególne państwa członkowskie przydzieliły różne 
odsetki, co spowoduje, jeśli będzie nadal trwało, dalsze nierówne traktowanie operatorów. 
Dlatego też wskazany jest górny pułap, który eliminuje nierówne traktowanie i nie narusza 
przyznanych praw.

Poprawka 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustępy od 3 do 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów 
w zakresie energii odnawialnej 
i wydajności energetycznej po stronie 
popytu, które zostały ustanowione przed 
2013 r., wydanych w związku z redukcjami 
emisji począwszy od 2013 r. na przydziały 
ważne począwszy od roku 2013, z 
wyjątkiem jednostek CER wydanych z 
tytułu dużych projektów dotyczących 
elektrowni wodnych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
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przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

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

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

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
w zakresie energii odnawialnej 
i wydajności energetycznej po stronie 
popytu rozpoczynanych począwszy od 
2013 r. w krajach najmniej rozwiniętych, 
wyjątkiem jednostek CER wydanych z 
tytułu dużych projektów dotyczących 
elektrowni wodnych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

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

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

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia 
swoich zobowiązań w ramach systemu 
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wspólnotowego.
6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i 
zrównoważonemu rozwojowi. Każde tego 
rodzaju porozumienie może również 
przewidywać możliwość wykorzystania 
kredytów z projektów, w przypadku 
których poziom wyjściowy jest niższy od 
poziomu bezpłatnych przydziałów w 
ramach środków, o których mowa w art. 
10a, lub niższy od poziomów wymaganych 
na mocy przepisów wspólnotowych.
7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

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

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zewnętrznych kompensacji powinno ograniczać się do kredytów, które są 
naprawdę dodatkowe i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w krajach, w których 
projekty te są realizowane. W szczególności jednostki CER i ERU z sektorów określonych 
jako narażone na ryzyko związane przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich oraz z konkurencją międzynarodową nie powinny być wykorzystywane w ramach 
systemu UE po 2012 r. Należy ustanowić warunki dla nowych kredytów kompensacyjnych w 
ramach Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowej ogólnej umowy na okres po 2012 r.

Poprawka 341
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustępy od 2 do 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 oraz 
do działalności związanej z 
wykorzystaniem gruntów, zmianą 
przeznaczenia gruntów i w zakresie 
leśnictwa.

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

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
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krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

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

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

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008–2012,  
oraz do jednostek z działalności związanej 
z wykorzystaniem gruntów, zmianą 
przeznaczenia gruntów i w zakresie 
leśnictwa do chwili ratyfikowania przez te 
kraje porozumienia z Wspólnotą lub do 
2020 r., w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest mało prawdopodobne, aby państwa członkowskie zgodziły się na włączenie do systemu
ETS kredytów pochodzących z wdrożenia działalności w zakresie leśnictwa za okres 2008-
2012.

Poprawka 342
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustępy od 2 do 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów odpowiadających 
wszystkim emisjom skontrolowanym 
w 2010 r. (w tym ilości, o których mowa w 
ust. 3 do 5), ważnych począwszy od 
2013 r. w zamian za jednostki CER i ERU 
wydane w związku z redukcjami emisji, 
które miały miejsce do 2012 r. w ramach 
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miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

tych rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

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

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, odnośnie do 
wszystkich skontrolowanych emisji w roku 
2010 (w tym ilości, o których mowa w ust. 
2, 3 i 5). 

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

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

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, odnośnie 
do wszystkich skontrolowanych emisji w 
roku 2010 (w tym ilości, o których mowa 
w ust. 2, 3 i 5).

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

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

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

działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania,
odnośnie do wszystkich skontrolowanych 
emisji w roku 2010 (w tym ilości, o 
których mowa w ust. 2 do 4) oraz jeżeli 
zawarcie międzynarodowego porozumienia 
się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w ograniczenie CO2 są znacznie bardziej skuteczne w gospodarkach wschodzących 
niż w UE, ponieważ potencjał ograniczenia jest tam większy. Przy braku międzynarodowej 
umowy w sprawie ograniczenia emisji zasadnicze znaczenia ma to, aby branże objęte 
systemem EU ETS mogły wykorzystać jednostki CER. Uznając konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa w zakresie planowania, aby UE mogła osiągnąć cele wyznaczone na 2020 r. 
oraz ze względu na konieczność ograniczenia emisji głównie wewnętrznych, przemysł 
europejski powinien być równo traktowany w ramach systemu EU ETS.

Poprawka 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 3 - akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na coroczną wymianę jednostek CER z 
projektów, które zostały ustanowione przed 
2013 r. aż do 50% rocznego ograniczenia 
ilości przydziałów, które należy przyznać 
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począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

zgodnie z art. 9, na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten rozszerza wykorzystanie jednostek CER po 2013 r. Odnosi się on do projektów 
rozpoczętych przed 2013 r. i które już zostały zatwierdzone. Jednostki CER można wymienić 
co roku na przydziały ważne od 2013 r. maksymalnie do 50% rocznego ograniczenia 
przydziałów (w stosunku do drugiego okresu handlu). Wykorzystanie przydziałów 
pochodzących z projektów CDM/JI może zmniejszyć presję na ceny przydziałów UE. Ponadto 
umożliwiłoby to rozpoczęcie inwestycji w krajach rozwijających się, promowanie
efektywności energetycznej oraz utworzenie możliwości eksportu.

Poprawka 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 4 - akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, biorąc pod 
uwagę maksymalny limit określony w 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana proponuje wykorzystać jednostki CER zgodnie z propozycją zawartą w art. 11a ust. 3 
w sytuacji, o której mowa w ust. 4. (Zob. również uzasadnienie do ust. 3).
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Poprawka 345
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
instalacje zgodnie z ust. 2, 3 i 4 nie 
przekracza ilości równej 25 % emisji 
gazów cieplarnianych z instalacji 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
danym roku.

Or. en

Uzasadnienie

CER i ERU odgrywają ważne role, ponieważ wspierają transfer technologii i stanowią wentyl 
bezpieczeństwa w przypadku gwałtownego wzrostu cen przydziałów. Ograniczenia 
certyfikatów JI/CDM do wartości odpowiadających drugiemu okresowi handlu nie jest 
zgodne z harmonizacją, ponieważ poszczególne państwa członkowskie przydzieliły różne 
odsetki, co spowoduje, jeśli będzie nadal trwało, dalsze nierówne traktowanie operatorów. 
Dlatego też jest wskazany jest górny pułap, który eliminuje nierówne traktowanie i nie 
narusza przyznanych praw.

Poprawka 346
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podmiot, który wykorzystał jedną 
jednostkę tCER zwraca jedną jednostkę 
CER, tCER, ERU lub przydział co 
najmniej 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności tCER, tak aby objąć nim emisje 
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objęte kredytem, którego ważność 
wygasła. Jeżeli podmiot nie zastąpił 
wykorzystanych tCER, aby objąć nimi 
emisje objęte przed wygaśnięciem 
ważności kredytów, ponosi za to 
odpowiedzialność i jest zobowiązany 
zapłacić karę za przekroczenie wielkości 
emisji zgodnie z przepisami art. 16.

Or. fr

Uzasadnienie

Uprawy mogą składować węgiel i dostarczać drewna składowanego z kolei w różnych 
zastosowaniach, takich jak budownictwo, wyposażenie wnętrz i papier. Trudności związane z 
trwałością projektów w zakresie leśnictwa CDM zostały rozwiązane poprzez utworzenie 
kredytów tymczasowych (tREC), które będą zwracane po wygaśnięciu ich ważności.

Oprócz drewna opałowego, większe składowanie materiału drzewnego w tych zastosowaniach 
może przyczynić się do zwalczania zmian klimatycznych. Po jednym lub kilku recyklingach 
materiał drzewny może zostać spalony jako drewno opałowe.

Poprawka 347
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie mogą 
otrzymywać jednostki wchłaniania 
odpowiadające dodatkowemu 
składowaniu węgla w produktach 
drzewnych w zależności od zasad 
obliczania, które można ustalić w ramach 
umów międzynarodowych dotyczących 
zmian klimatycznych. Taka polityka może 
wiązać się z mechanizmami zachęt 
powiązanymi z systemem ETS.

Or. fr
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Uzasadnienie

Obecnie sądzi się, że każde polano drewna natychmiast ponownie emituje CO2 do atmosfery, 
co nie zachęca do wykorzystania drewna do takich zastosowań.

Poprawka 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, jeżeli 
zawarcie międzynarodowego porozumienia 
się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego aż do 50% ograniczenia 
dokonanego w danym roku w porównaniu 
do przydziału na lata 2008-2012.

Or. de

Uzasadnienie

Należy nadal zwiększać elastyczność, aby ograniczyć emisje możliwie jak najniższym kosztem 
i możliwie najskuteczniej.



PE409.410v01-00 98/101 AM\730913PL.doc

PL

Poprawka 349
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, jeżeli 
zawarcie międzynarodowego porozumienia 
się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego aż do 70% ograniczenia 
dokonanego zgodnie z art. 9  w danym 
roku w porównaniu do przydziału na lata 
2008-2012.

Or. de

Uzasadnienie

Elastyczne mechanizmy projektów są ważnymi instrumentami opłacalnego ograniczania 
emisji i możliwość ich zastosowania jest wentylem bezpieczeństwa o zasadniczym znaczeniu 
dla handlu emisjami. Kryterium dotyczące dodatkowości gwarantuje, że projekty nie szkodzą 
celom lub umowom w sprawie klimatu, istniejącym lub planowanym w krajach, w których 
takie projekty są realizowane. Zgodnie z propozycją powinna istnieć możliwość transferu 
certyfikatów JI/CDM i praw wykorzystania z drugiej fazy do trzeciej.
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Poprawka 350
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dołoży starań, aby 
zagwarantować, że wszelka umowa 
wymieniona w ust. 5 i międzynarodowa 
umowa wymieniona w ust. 6 przewiduje 
system kredytów na zalesianie, odnowę 
drzewostanu, ograniczenie emisji 
powstałych w wyniku wylesiania oraz inne 
projekty i działania w zakresie 
zrównoważonego leśnictwa, w tym na 
zapobieganie erozji oraz oczyszczanie 
ścieków. Operatorzy instalacji mogą 
wykorzystać wszystkie kredyty wynikające 
z zapobiegania wylesianiu, zalesiania, 
odnowy drzewostanu oraz innych 
projektów i działań w zakresie 
zrównoważonego rolnictwa w krajach 
rozwijających się zatwierdzonych w 
ramach umów wymienionych w ust. 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Kredyty węglowe związane z leśnictwem mają zasadnicze znaczenie, aby umożliwić krajom 
rozwijającym się podjęcie poważnych starań w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych 
i dlatego też, aby zagwarantować pomyślne zawarcie międzynarodowej umowy w sprawie 
zmian klimatycznych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto. Kredyty węglowe związane z 
leśnictwem zapewnią także przemysłowi europejskiemu ograniczoną, lecz o zasadniczym 
znaczeniu elastyczność w okresie przechodzenia na gospodarkę o niskim zużyciu węgla.
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Poprawka 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dołoży starań, aby 
zagwarantować, że wszelka umowa 
wymieniona w ust. 5 i międzynarodowa 
umowa wymieniona w ust. 6 przewiduje 
system kredytów na zalesianie, odnowę 
drzewostanu, ograniczenie emisji 
powstałych w wyniku wylesiania oraz inne 
projekty i działania w zakresie 
zrównoważonego leśnictwa, w tym na 
zapobieganie erozji oraz oczyszczanie 
ścieków. Operatorzy instalacji mogą 
wykorzystać wszystkie kredyty wynikające 
z zapobiegania wylesianiu, zalesiania, 
odnowy drzewostanu oraz innych 
projektów i działań w zakresie 
zrównoważonego rolnictwa w krajach 
rozwijających się zatwierdzonych w 
ramach umów wymienionych w ust. 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Kredyty węglowe związane z leśnictwem mają zasadnicze znaczenie, aby umożliwić krajom 
rozwijającym się podjęcie poważnych starań w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych 
i dlatego też, aby zagwarantować pomyślne zawarcie międzynarodowej umowy w sprawie 
zmian klimatycznych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto. Kredyty węglowe związane z 
leśnictwem zapewnią także przemysłowi europejskiemu ograniczoną, lecz o zasadniczym 
znaczeniu elastyczność w okresie przechodzenia na gospodarkę o niskim zużyciu węgla.



AM\730913PL.doc 101/101 PE409.410v01-00

PL

Poprawka 352
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dołoży starań, aby 
zagwarantować, że wszelka umowa 
wymieniona w ust. 5 i międzynarodowa 
umowa wymieniona w ust. 7 przewiduje 
system kredytów na zalesianie, odnowę 
drzewostanu, ograniczenie emisji 
powstałych w wyniku wylesiania oraz inne 
projekty i działania w zakresie 
zrównoważonego leśnictwa, w tym na 
zapobieganie erozji oraz oczyszczanie 
ścieków.
Ponadto państwa członkowskie mogą 
zezwolić operatorom instalacji na 
wykorzystanie wszelkich kredytów 
związanych z zapobieganiem wylesianiu, 
zalesianiem, odnową drzewostanu oraz 
innymi projektami i działaniami w 
zakresie zrównoważonego leśnictwa w 
krajach rozwijających się, zatwierdzonych 
przez zarząd CDM lub zgodnie z 
umowami wymienionymi w ust. 5 i 7. 
Takimi kredytami przydzielonymi przez 
państwo członkowskie można handlować 
w ramach systemu wspólnotowego.

Or. en
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