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Poprawka 353
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W art. 12 dodaje się ust. 1a w 
następującym brzmieniu:
"1a. Komisja publikuje sprawozdanie –
zawierające stosowne wnioski legislacyjne 
– w sprawie wykorzystywania poufnych 
informacji oraz manipulacji rynkowej na 
rynku uprawnień do emisji. Sprawozdanie 
to rozważy między innymi kwestię, czy 
uprawnienia powinny być postrzegane 
jako instrumenty finansowe w ramach 
dyrektywy 2003/6/WE w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji 
i manipulacji na rynku (nadużyć na 
rynku).”

Or. en

Uzasadnienie

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced an analysis shall be performed 
though, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and the 
EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Poprawka 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przydziały wydawane począwszy od 
dnia 1 stycznia 2013 r. są ważne w 

1. Przydziały wydawane począwszy od 
dnia 1 stycznia 2013 r. są ważne w 
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odniesieniu do emisji w trakcie 
ośmioletniego okresu rozpoczynającego się 
dnia 1 stycznia 2013 r.”

odniesieniu do emisji w trakcie 
ośmioletniego okresu rozpoczynającego się 
dnia 1 stycznia 2013 r. Niewykorzystane 
przydziały mogą zostać przeniesione bez 
ograniczeń na kolejny ośmioletni okres.

Or. de

Uzasadnienie

This flexibilisation allows and rewards early emission reductions and also creates greater 
flexibility.

Poprawka 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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].
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Or. de

Uzasadnienie

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally!

Poprawka 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Rozporządzenie to uwzględnia
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, a w odniesieniu do 
wprowadzenia w życie art. 10a określa
również wymogi dla operatorów w 
zakresie sprawozdawczości w odniesieniu 
do emisji związanych z produkcją towarów 
przez energochłonne sektory przemysłu, 
które są poddane konkurencji 
międzynarodowej, oraz wymogi w zakresie 
niezależnej kontroli tych informacji.

Or. en

Poprawka 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie to może uwzględniać 
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 

skreślony
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przez IPCC, i może również określać 
wymogi dla operatorów w zakresie 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
związanych z produkcją towarów przez 
energochłonne sektory przemysłu, które 
są poddane konkurencji 
międzynarodowej, oraz wymogi w zakresie 
niezależnej kontroli tych informacji.
Wymogi te mogą obejmować 
sprawozdawczość w zakresie poziomów 
emisji związanych z produkcją energii 
elektrycznej na potrzeby produkcji tych 
towarów, które to emisje są objęte 
systemem wspólnotowym.

Or. de

Uzasadnienie

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Poprawka 358
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
złożenie właściwemu organowi przez 
każdego operatora instalacji sprawozdania 
dotyczącego emisji z tej instalacji w trakcie 
każdego roku kalendarzowego, które to 
sprawozdanie składane jest po zakończeniu 
danego roku zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
złożenie właściwemu organowi przez 
każdego operatora instalacji sprawozdania 
dotyczącego emisji z tej instalacji w trakcie 
każdego roku kalendarzowego, które to 
sprawozdanie składane jest po zakończeniu 
danego roku.

Or. de
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Uzasadnienie

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Poprawka 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja opracowuje wytyczne w sprawie 
kontroli sprawozdań dotyczących emisji 
oraz akredytacji kontrolerów, określające 
warunki akredytacji, wzajemnego 
uznawania i cofania akredytacji 
kontrolerów oraz, jeśli jest to właściwe, 
nadzoru i wzajemnej oceny.

Or. de

Uzasadnienie

The Commission does not have the power to issue regulations unilaterally! Furthermore, 
essential amendments have to be made through a regular legislative procedure and not by the 
executive acting autonomously.

Poprawka 360
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W art. 16 dodaje się ustęp 3a w 
następującym brzmieniu:
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"3a. W przypadku gdy cena emisji 
dwutlenku węgla przekroczy kwotę 50 
euro, opłacenie kary za przekroczenie 
emisji w wysokości 50 euro za każdą tonę 
wyemitowanego ekwiwalentu ditlenku 
węgla oznacza zwolnienie operatora, w 
okresie handlu między 2013 a 2020 r., z 
obowiązku wykupienia ilości uprawnień 
do emisji równoważnej z przekroczonymi 
emisjami podczas wykupywania 
uprawnień na kolejny rok kalendarzowy.”

Or. en

Uzasadnienie

ETS industry  needs a certain level of planning security based on high carbon prices and in 
the case, that an obligation for importers to join ETS or an equivalent measure according to 
Article 10b will not take place. The release of surrendering allowances by penalty payment is 
an option to solve that problem.

Poprawka 361
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika IIa, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załącznik IIa może być zmieniony tylko 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
251 Traktatu. Załączniki IV i V mogą 
zostać zmienione celem usprawnienia 
monitorowania i sprawozdawczości w 
odniesieniu do emisji oraz ich kontroli.

Or. en
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Uzasadnienie

Annex I and Annex IIa belong to essential elements  for  this directive and any change to them 
should happen through a co-decision procedure.

Poprawka 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 24a

Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
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rozważane jest ujednolicone 
uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort Sharing Decision.

Poprawka 363
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 

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

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

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. W ramach 
kolejnego przeglądu systemu 
wspólnotowego rozważane jest 
ujednolicone uwzględnienie tych emisji w 
całej Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

There is need to link the EU ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of 
application of art. 24a to art. 24 should be removed.

Poprawka 364
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24a a (nowy)

PoprawkaTekst proponowany przez Komisję

(19) Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu: 

Artykuł 24 aa
„Państwa członkowskie mogą wykorzystać 
uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych, udzielone na mocy art. 3 
ust. 1 i 2 decyzji 2008/XX/WE, w celu 
wypełnienia zobowiązań spoczywających 
na nich na mocy dyrektywy 2003/87/WE.
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Oprócz postanowień art. 24a każda 
instalacja objęta systemem wspólnotowym 
może dokonać pokrycia do 10% swoich 
zweryfikowanych emisji jednostkami 
nabytymi z limitów państw członkowskich, 
ustanowionych decyzją 2008/xxxx”.

Or. en

Uzasadnienie

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, there is need to support the 
introduction of the principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems.

To create real incentives for the project development in third countries no limit for usage of 
acquired credits shoud be implemented

Poprawka 365
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji 

Or. en

Poprawka 366
Paul Rübig

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

Wyłączenie małych instalacji spalania
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji objętych 
równoważnymi środkami

Or. en

Uzasadnienie

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Poprawka 367
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wyłączają z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania, w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
50 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:
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(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

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

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

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji spalania nie wyniosły 50 000
lub więcej ton ekwiwalentu ditlenku 
węgla, z wyłączeniem emisji z biomasy;

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

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja spalania w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 50 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja spalania zostanie 
ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to ETS standards and the administrative costs of permitting, 
exceed the monetarised value of environmental benefits. “A cost efficient solution and a 
reduction of the number of installations can be achieved when installations with emissions 
<50 ktonnes can be taken out of the system: while still 95% of the ETS sectors’ emissions will 
be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden” (EEA report 2007).
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Poprawka 368
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
50 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami ograniczającymi 
emisję gazów cieplarnianych, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

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

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

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

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 50 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

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

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 50 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Poprawka 369
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 50 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

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

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 50 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

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

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

Or. it

Uzasadnienie

The exclusion of small installations should be extended to include all installations and not 
only combustion installations. In addition, raising the exclusion threshold to 50 000 tonnes 
would make it possible to cover around  95% of the emissions falling within the scope of 
emissions trading, but would allow a significant reduction in costs both for small 
undertakings and public authorities in line with the principle of better regulation.

Poprawka 370
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 

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

jeżeli dane państwo członkowskie spełnia 
następujące warunki:

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

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 371
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 

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

z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

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

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki, wraz ze zgodą 
właściciela instalacji, w której wyraża on
chęć skorzystania z wyłączenia;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted. Some non-recycling installations can co-decide to remain 
classified under the ETS regime.
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Poprawka 372
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out, but all installations in the EU ETS.
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.

Poprawka 373
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 

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

kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

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

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

Or. en

Uzasadnienie

In the Impact Assessment (SEC(2008)52)) the European Commission states that reduction in 
administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 25 
000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However the Commission document 
does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty might be of 
the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 25 000 t CO2/y.

Also, excluded installations will be automatically subject to other emission reductions 
measures in non EU ETS sector.

Poprawka 374
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

The ceiling should be raised from 10 000 tonnes to 25 000 tonnes of CO2 emissions. This will 
represent a substantial easing of the burden for installation operators and still cover over 
97% of emissions. In addition, the measures designed to achieve an equivalent contribution to 
emission reduction should be spelt out. Since the exemption of these installations is based on 
their limited impact on the climate, the requirements should be easy to meet.

Poprawka 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

This derogation is in any case made subject to the specific condition that there should still be 
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a reduction in greenhouse gases. In this way an unbureaucratic procedure can be simply 
applied to installations with emissions of 25 000 tonnes per year.

Poprawka 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka nie wpływa na poziom emisji ustalony poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, pozwala jednak na bardziej elastyczne i racjonalne działanie małych instalacji 
spalania.

Poprawka 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
Komisja dokonuje kompleksowej oceny 
oddziaływania opłacalności środków 
wdrożonych w celu dokonania tych 
ograniczeń oraz oceny konsekwencji 
innych środków ujętych we wspomnianym 
porozumieniu międzynarodowym.

Ocena oddziaływania określa też, czy 
zostały spełnione następujące warunki:

- porozumienie międzynarodowe jest 
wiążące dla wszystkich państw faktycznie 
prowadzących produkcję w sektorach 
objętych niniejszą dyrektywą, lub państw 
zdolnych do takiej produkcji;

- porozumienie międzynarodowe nakłada:

o w państwach rozwiniętych, na sektory 
wymienione w załączniku I niniejszej 
dyrektywy, zobowiązania równoważne z 
tymi nałożonymi w Unii Europejskiej;

o w państwach rozwijających się, 
zwłaszcza tych bardziej rozwiniętych 
gospodarczo, na sektory wymienione w 
załączniku I niniejszej dyrektywy, 
obowiązek wniesienia odpowiedniego 
wkładu, zależnego od ich własnych 
uprawnień i odnośnych możliwości.

- rzeczone zobowiązania państw 
rozwiniętych oraz wkład państw 
rozwijających się, zwłaszcza tych bardziej 
rozwiniętych gospodarczo, są:

o mierzone i sprawdzane zgodnie z 
międzynarodowo uznanymi metodami, 

Adlib Express Watermark



AM\731526PL.doc 27/49 PE409.457v01-00

PL

oraz

o podawane do wiadomości.

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

2. Począwszy od roku następującego po 
wejściu w życie międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
oraz uwzględniając wyniki oceny 
oddziaływania przewidzianej w tym 
samym ustępie, a mianowicie w przypadku 
gdy spełnione zostały trzy wymienione tam 
warunki, Komisja przedstawia 
współczynnik zmieniony tak, by część 
liczby przydziałów emisji we Wspólnocie 
w 2020 r. zgodnie z art. 9 i 9a przyczyniała 
się do całkowitej redukcji – powyżej 20% –
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota będzie zobowiązana na mocy 
tego międzynarodowego porozumienia.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

4. Uwzględniając wyniki oceny 
oddziaływania przewidzianej w ust. 1 
niniejszego artykułu, a mianowicie w 
przypadku gdy spełnione zostały trzy 
wymienione tam warunki, Komisja może 
przyjąć środki umożliwiające 
wykorzystywanie przez operatorów w 
ramach systemu wspólnotowego 
dodatkowych rodzajów projektów oprócz 
tych, o których mowa w art. 11a ust. 2 do 
5, lub, jeśli to właściwe, wykorzystywanie 
przez tych operatorów innych 
mechanizmów utworzonych na podstawie 
porozumienia międzynarodowego.

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

Or. fr

Uzasadnienie

La conclusion d’un accord international créera des obligations nouvelles pour l’UE et pour 
les autres parties. Il est donc essentiel qu’une étude d’impact exhaustive soit réalisée pour 
évaluer les modalités d’application et apprécier les conséquences de toute nature. Les 
critères de réussite de l’accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également 
dans le cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces 
derniers ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue 
des efforts à engager.

Poprawka 378
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
wszystkie państwa przejawiające istotną 
działalność w sektorach wymienionych w 
załączniku 1 oraz 2ab obowiązek redukcji 
do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w 
stopniu wyższym niż minimalne poziomy 
redukcji uzgodnione przez Radę 
Europejską, oraz po przedstawieniu przez 
Komisję dowodu na to, że porozumienie to 
w innych państwach obciąża 
porównywalnymi kosztami CO2 sektory 
wymienione w załączniku 1 oraz 2 ab, 
stosuje się ust. 2, 3 i 4. 

Or. de
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Uzasadnienie

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in all non-European States.

Poprawka 379
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
wszystkie państwa przejawiające istotną 
działalność w sektorach wymienionych w 
załączniku 1 oraz 2ab obowiązek redukcji 
do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w 
stopniu wyższym niż minimalne poziomy 
redukcji uzgodnione przez Radę 
Europejską, oraz po uprzednim 
przedstawieniu dowodu na to, że 
porozumienie to w innych państwach 
obciąża porównywalnymi kosztami CO2 
sektory wymienione w załączniku 1 oraz 2 
ab, stosuje się ust. 2, 3 i 4. Dowód ten jest 
przedstawiany przez Komisję. 

Or. de

Uzasadnienie

The adjustments resulting from the ensuing paragraphs should not occur automatically upon 
conclusion of an international agreement. Rather, criteria must be formulated which must be 
met before adjustments can be made. The minimum requirement is that comparable cost 
burdens should exist for the sectors specified in Annex 1 in comparable non-European States.
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Poprawka 380
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, zgodnego z 
kryteriami artykułu 10b ust. 2a i 
nakładającego obowiązek redukcji do 2020 
r. emisji gazów cieplarnianych w stopniu 
wyższym niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską w 
dniach 8-9 marca 2007 r., stosuje się ust. 
2, 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007.

Poprawka 381
Philippe Busquin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, zgodnego z 
kryteriami, o których mowa w art. 10b ust. 
2a i nakładającego obowiązek redukcji do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych w 
stopniu wyższym niż minimalne poziomy 
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się ust. 2, 3 i 4. redukcji uzgodnione przez Radę 
Europejską w dniach 8-9 marca 2007 r., 
stosuje się ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007.

Poprawka 382
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W terminie sześciu miesięcy od
zawarcia międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmiany klimatu, prowadzącego 
do obowiązkowych redukcji w stopniu 
wyższym niż te przewidziane w art. 3, 
Komisja przedstawia wniosek legislacyjny 
dotyczący wkładu każdego poszczególnego 
państwa członkowskiego w dodatkowy 
wysiłek Wspólnoty w zakresie redukcji, 
który jest przyjmowany zgodnie z art. 251 
TWE.

Or. en

Uzasadnienie

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision.
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Poprawka 383
Eija-Riitta Korhola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja, w oparciu o kompleksową ocenę 
oddziaływania opłacalności środków 
wdrożonych w celu dokonania tych 
ograniczeń oraz oddziaływania innych 
środków opisanych szczegółowo w 
porozumieniu międzynarodowym, 
przedstawia Parlamentowi i Radzie 
wniosek legislacyjny proponujący dalszą 
redukcję liczby przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r., uwzględniając 
całkowitą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia. 

Or. en

Uzasadnienie

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement shall not 
be an automatism but subject to evaluation and co-decision.

Poprawka 384
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Począwszy od roku następującego po 
przedstawieniu analizy Komisji, o której
mowa w ust. 1, współczynnik liniowy 
zostaje podwyższony tak, by liczba 
przydziałów emisji we Wspólnocie w 2020 
r. była niższa od liczby określonej na 
podstawie art. 9 o liczbę przydziałów 
równą całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy międzynarodowego 
porozumienia, pomnożonej przez udział 
systemu wspólnotowego w całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
2020 r., zgodnie z art. 9 i 9a. Przepisy te 
wchodzą w życie wyłącznie w przypadku 
przedstawienia przez Komisję analizy 
przed 2015 r.

Or. de

Uzasadnienie

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Poprawka 385
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 

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

r. była niższa od liczby określonej na 
podstawie art. 9 o liczbę przydziałów 
równą całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy międzynarodowego 
porozumienia, pomnożonej przez udział 
systemu wspólnotowego w całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
2020 r., zgodnie z art. 9 i 9a. Przepis ten 
wchodzi w życie wyłącznie w przypadku 
przedstawienia przez Komisję analizy 
przed [2015 r].

Or. de

Uzasadnienie

The later the increase in the annual reduction factor occurs, the steeper the necessary 
reduction curve will be and the stronger the impact of the reduction in the volume of 
allowances will be on allowance prices. In order to prevent a disproportionate burden for 
industry resulting from this, a deadline should be set for the entry into force of the agreement.

Poprawka 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Międzynarodowe porozumienie 
zgodnie z ust. 1 i 2 jest określone jako 
porozumienie pomiędzy krajami, 
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.
Takie porozumienie międzynarodowe 
powinno zawierać określenie masy 
krytycznej światowej produkcji 
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sektorowej.
Państwa będące stronami takiego 
porozumienia międzynarodowego 
postanawiają wprowadzić w życie i 
egzekwować środki nakładające równe 
obciążenia na podmioty gospodarcze 
podlegające międzynarodowej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

An international agreement will only prevent carbon leakage, if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors at equal footing.

Poprawka 387
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Operatorzy mogą – oprócz 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres od 2008 do 2012 r. 
– wykorzystywać jednostki CER, ERU lub 
inne kredyty zatwierdzone zgodnie z ust. 4 
z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości 70% redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Flexible project mechanisms are important instruments for achieving cost-effective emissions 
reductions, and their utilisation potential provides an indispensable safety valve for emissions 
trading. The criterion of additionality ensures that these projects do not undermine actual or 
potential climate protection targets or agreements of the host countries. As planned, a 

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 36/49 AM\731526PL.doc

PL

transfer of JI/CEM allowances and utilisation rights from the second and third phase must be 
possible.

Poprawka 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Operatorzy mogą – oprócz 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres od 2008 do 2012 r. 
– wykorzystywać jednostki CER, ERU lub 
inne kredyty zatwierdzone zgodnie z ust. 4 
z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości połowy redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2 i art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Flexibility is of key importance.

Poprawka 389
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 28a
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Wykorzystanie środków na zalesianie, 
ponowne zalesianie i leśnictwo

Bez uszczerbku dla art. 11a i art. 28 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom instalacji na wykorzystanie 
środków, do poziomu (X)% rocznych 
weryfikowalnych emisji ich instalacji, z:
(1) projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz tych sprawdzonych w ramach 
procedury projektów wspólnego 
wdrażania przez komisję nadzorczą;
(2) działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5; 
oraz
(3) wszelkich projektów z zakresu 
leśnictwa w krajach rozwijających się, 
zgodnie z międzynarodowym 
porozumieniem, o którym mowa 
w art. 28.”

Or. en

Uzasadnienie

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.

Poprawka 390
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się następujący artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 28a
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Wykorzystanie środków na zalesianie, 
ponowne zalesianie i leśnictwo

Bez uszczerbku dla art. 11a i art. 28 
państwa członkowskie zezwalają 
instalacjom na wykorzystanie środków, do 
poziomu 4%* ich rocznych 
weryfikowalnych emisji, z:
(1) projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz tych sprawdzonych w ramach 
procedury projektów wspólnego 
wdrażania przez komisję nadzorczą;
(2) działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5; 
oraz
(3) wszelkich sprawdzonych projektów 
zmniejszających krajowe emisje z 
wylesiania lub projektów 
przeciwdziałających degradacji gleby lub 
lasów w krajach rozwijających się, 
zgodnie z międzynarodowym 
porozumieniem, o którym mowa w art. 28.
*  odsetek ten może ulec zmianie w 
wyniku międzynarodowego porozumienia, 
o którym mowa w art. 28.”

Or. en

Uzasadnienie

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation.
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Poprawka 391
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included.  In the chemicals 
industry in particular there are numerous association locations with a large number of 
individual incinerators which, owing to this rule, will be aggregated to combustion 
installations of more than 20MW already present in this field.

Poprawka 392
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the draft directive under 
review, a large number of small installations will be included.
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Poprawka 393
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

There is a danger that many small installations will be included. Above all in the chemical 
industry there are a large number of association locations with many individual incinerators 
which will either be aggregated to combustion installations in excess of 20MW already 
present in this field or, taken as a whole, exceed the limit value and become subject to 
emission trading. This would mean that a large number of small installations would be 
obliged to trade in emissions, and this is contrary to the amendment in Article 27.

Poprawka 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera b) – punkt (ii)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I –tabela – rząd 2 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja aluminium (pierwotnego, a 
także wtórnego jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW)

Produkcja aluminium (pierwotnego, jeżeli 
wykorzystywane są instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 
20 MW)

Or. en
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Uzasadnienie

The quantity of emissions from the secondary recycling industry has low impact on the total 
emissions included in the ETS, it consists of a number of SME’s and the additional 
administrative and cost burden does not justify the inclusion.

Poprawka 395
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (c a) (nowa)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – tabela – inne rodzaje działalności – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) czwarty wiersz kategorii działań 
otrzymuje następujące brzmienie:
„Inne działania
Zakłady przemysłowe do produkcji:
(a) pulpy drzewnej lub innych 
materiałów włóknistych, w tym 
instalacje spalania o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczającej 20MW
(b) papieru i tektury przy zdolności 
produkcyjnej przekraczającej 20 ton 
dziennie, jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW.”

Or. en

Uzasadnienie

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories, where they have forgotten to do so for the existing 
sectors already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.
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Poprawka 396
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – tabela – przemysł chemiczny - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodaje się następujące wiersze kategorii 
działalności:

4. Dodaje się następujące wiersze 
kategorii działalności:

Przemysł chemiczny Przemysł chemiczny
Produkcja sadzy, w tym karbonizacja 
substancji organicznych takich jak oleje 
mineralne, smoły, pozostałości krakowania 
i destylacji, jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW

Produkcja sadzy, w tym karbonizacja 
substancji organicznych takich jak oleje 
mineralne, smoły, pozostałości krakowania 
i destylacji, jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW

Produkcja kwasu azotowego Produkcja kwasu azotowego
Produkcja kwasu adypinowego Produkcja kwasu adypinowego
Produkcja kwasu glioksalowego i 
glioksylowego

Produkcja kwasu glioksalowego i 
glioksylowego

Produkcja amoniaku Produkcja amoniaku
Produkcja podstawowych chemikaliów 
organicznych poprzez krakowanie, 
reformowanie, częściowe lub pełne 
utlenianie albo poprzez podobne procesy, 
przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie

Produkcja etylenu, propylenu, benzenu i 
substancji aromatycznych poprzez 
krakowanie, reformowanie, częściowe lub 
pełne utlenianie albo poprzez podobne 
procesy, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie 

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 25 ton dziennie

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 25 ton dziennie

Produkcja węglanu sodowego (Na2CO3) 
oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3)

Produkcja węglanu sodowego (Na2CO3) 
oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3)

Or. en

Uzasadnienie

The amendment removes room for interpretation and brings clarity: Large, homogenous 
processes are included. Activities other than listed in the Annexes I and III are not included in 
the Directive.
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Poprawka 397
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – tabela – przemysł chemiczny - rzędy 6 i 7 –kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja podstawowych chemikaliów 
organicznych poprzez krakowanie,
reformowanie, częściowe lub pełne 
utlenianie albo poprzez podobne procesy,
przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie

Produkcja związków etylu i propylu
poprzez krakowanie lub reformowanie, 
przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 25 ton dziennie

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowania, przy zdolności 
produkcyjnej przekraczającej 25 ton 
dziennie

Or. de

Uzasadnienie

In order to prevent different interpretations in the Member States, the definitions should be 
formulated as unambiguously as possible.

Poprawka 398
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w następującym brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Ia
Lista sektorów energochłonnych 
narażonych na wysokie ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
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Żelazo i stal”

Or. en

Uzasadnienie

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Poprawka 399
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
W dyrektywie 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w następującym brzmieniu:
„ZAŁĄCZNIK Ia
Lista sektorów energochłonnych 
narażonych na wysokie ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
Żelazo i stal
…
…*”
* sektory, które zostaną określone przez 
Parlament i Radę przed przyjęciem 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Adlib Express Watermark



AM\731526PL.doc 45/49 PE409.457v01-00

PL

Poprawka 400
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II zostaje skreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Other promotion instruments exist in Community law which are better adapted to the 
redistribution of resources.

Poprawka 401
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIa a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIA
W dyrektywie 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIaa w następującym brzmieniu:
„Załącznik IIaa

Lista energochłonnych instalacji 
produkcyjnych, o których mowa w art. 2 i 10 
dyrektywy
- Procesy elektrolizy na potrzeby przemysłu 
chloro-alkalicznego”

Or. en

Uzasadnienie

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
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production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Poprawka 402
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIa a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIA: Do dyrektywy 
2003/87/WE dodaje się załącznik IIa w 
następującym brzmieniu: 
„ZAŁĄCZNIK IIaa
Produkcja chloru, sody kaustycznej, 
potażu żrącego i alkoholanów w drodze 
elektrolizy
produkcja kwasu fluorowodorowego w 
drodze elektrolizy
Produkcja gazów w drodze oddzielania 
powietrza
Produkcja węglika wapnia w piecach 
elektrycznych
Produkcja nadtlenku wodoru
Produkcja krzemu polikrystalicznego
Produkcja granulowanego węgla i grafitu

Or. de

Uzasadnienie

This list includes production processes which are generally recognised as being particularly 
electricity-intensive and have already been defined as typical cases. The list is not exhaustive.
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Poprawka 403
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIa a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIA
W dyrektywie 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIaa w następującym brzmieniu:

„Załącznik IIaa

„Lista energochłonnych instalacji 
produkcyjnych, o których mowa w art. 2 i 
10 dyrektywy, w celu zagwarantowania 
pewności inwestowania
Przemysł wytwórczy UE otrzymujący 
100% bezpłatnych uprawnień na mocy 
art. 10a, ust. 8.
Przedstawione poniżej sektory przemysłu 
ustalają wskaźniki i poziomy osiągów jako 
podstawę do przyznania bezpłatnych 
uprawnień. Szczegółowe uregulowania 
dotyczące ustalonych wskaźników, 
mających 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].
Cement
Ceramika
Chemikalia
Szkło
Żelazo i stal
Wapno
Celuloza i papier
Rafinowanie”

Or. en
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Uzasadnienie

All energy-intensive sectors have provided evidence to the Commission on the share of energy 
of their manufacturing costs, trade data proving their exposure to international competition, 
their inability to pass on EU ETS costs to their customers, and the risk of carbon leakage 
based on comparison of the carbon footprint of domestic production with competing 
production outside the EU. Based on the provided data, it is fully justified and legitimate to 
list these sectors explicitly as eligible for free allocation based on performance benchmarks 
which shall be developed by the sectors.

Poprawka 404
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II b (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIa b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIB
W dyrektywie 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIab w następującym brzmieniu:
„Lista energochłonnych instalacji 
produkcyjnych, o których mowa w art. 2 i 
10 dyrektywy, w celu zagwarantowania 
pewności inwestowania
Przemysł wytwórczy UE otrzymujący 
100% bezpłatnych uprawnień na mocy 
art. 10a, ust. 8.
Przedstawione poniżej sektory przemysłu 
ustalają wskaźniki i poziomy osiągów jako 
podstawę do przyznania bezpłatnych 
uprawnień. Szczegółowe uregulowania 
dotyczące ustalonych wskaźników, 
mających 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].
Cement 
Ceramika
Chemikalia
Szkło
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Żelazo i stal 
Wapno
Potaż i sól
Metale nieżelazne
Celuloza i papier 
Rafinowanie”

Or. en

Uzasadnienie

All energy-intensive sectors have provided detailed evidence to the Commission on the share 
of energy of their manufacturing costs, relevant trade data proving their processes’ exposure 
to international competition, their inability to pass on unilateral EU ETS costs to their 
customers, and the risk of carbon leakage based on comparison of the carbon footprint of 
domestic production with competing production outside the EU.
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