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Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zrealizować ten cel, Rada 
Europejska w trakcie spotkania w dniach 8 
i 9 marca 2007 r. w Brukseli wyraziła 
swoje poparcie dla wspólnotowego celu 
ograniczenia do 2020 r. poziomu emisji 
gazów cieplarnianych o 30 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r. jako wkładu UE w 
globalne i kompleksowe porozumienie 
dotyczące okresu po roku 2012, pod 
warunkiem że inne kraje rozwinięte 
zobowiążą się do porównywalnego 
obniżenia emisji, a bardziej gospodarczo 
zaawansowane kraje rozwijające się 
wniosą odpowiedni wkład na miarę swoich 
zobowiązań i możliwości.

(3) Aby zrealizować ten cel, Rada 
Europejska w trakcie spotkania w dniach 8 
i 9 marca 2007 r. w Brukseli wyraziła 
swoje poparcie dla wspólnotowego celu 
ograniczenia do 2020 r. poziomu emisji 
gazów cieplarnianych o 30 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r. z zastrzeżeniem 
zawarcia globalnego i kompleksowego 
porozumienia dotyczącego okresu po roku 
2012, pod warunkiem że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej gospodarczo zaawansowane kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swoich zobowiązań i możliwości.

Or. ro

Uzasadnienie

Zadeklarowanym celem UE jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku 
do poziomu z 1990 r. Tylko po warunkiem zawarcia międzynarodowego porozumienia 
dotyczącego okresu po wygaśnięciu protokołu z Kioto Unia Europejska może zwiększyć swój 
cel ograniczenia o 30 % w stosunku do poziomu z 1990 r.

Poprawka 22
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Energia jądrowa ma decydujące 
znaczenie w zwalczaniu zmian 
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klimatycznych, jak podkreśla Komitet ds. 
Zmian Klimatycznych (IPCC). 
W połączeniu z energią odnawialną 
niemal 60 % energii w 2020 r. mogłoby 
pochodzić z produkcji bez udziału CO2. 
Energetyka jądrowa mogłaby w sposób 
efektywny kosztowo wytwarzać większość 
podstawowej energii elektrycznej, zaś 
energia ze źródeł odnawialnych byłaby 
wykorzystywana do średnich i szczytowych 
obciążeń sieci.

Or. de

Uzasadnienie

Francja, która posiada wysoki udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej, już 
dziś emituje zdecydowanie mniej CO2 na osobę niż jej sąsiedzi. Jeżeli podchodzi się poważnie 
do zwalczania zmian klimatycznych i nie chce się powodować zagrożeń dla konkurencyjności, 
rozwój energetyki jądrowej okazuje się niezbędny zważywszy na znaczny wzrost kosztów 
odnawialnych nośników energii. Ponadto w ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo dostaw.

Poprawka 23
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany zgodnie z rokiem bazowym 
określonym dla każdego państwa 
członkowskiego w protokole z Kioto do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Or. hu

Uzasadnienie

Unia Europejska i państwa członkowskie ratyfikowały protokół z Kioto i zobowiązały się do 
jego wdrożenia. Jest to pierwszy wiążący wielostronny protokół mający na celu zmniejszenie 
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skutków zmian klimatycznych na świecie, sporządzony w ramach szerokiej współpracy 
międzynarodowej. Zobowiązania wynikające ze zmiany klimatu powinny zostać określone w 
odniesieniu do podstawowych wartości i ujęte w ramach przejrzystego i jednolitego systemu 
obejmującego kolejne okresy referencyjne oraz zgodnie z międzynarodowymi i unijnymi 
zobowiązaniami.

Poprawka 24
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Wysiłek podejmowany przez każde 
państwo członkowskie powinien być 
określany na podstawie danych 
dotyczących poziomu emisji gazów 
cieplarnianych danego państwa w 1990 r. 
zgodnie z konkluzjami wiosennego szczytu 
Rady Europejskiej 2008 oraz biorąc pod 
uwagę potrzebę zapewnienia równości 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie za podstawę roku 1990 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej równości 
między państwami członkowskimi oraz dla uznania wcześniejszych wysiłków niektórych 
państw członkowskich, które doprowadziły do znaczącego zmniejszenia emisji między 1990 a 
2005 r. Byłoby to również zgodne z zaleceniami Rady Europejskiej, która wezwała do 
wspólnych starań na rzecz uznania i uwzględnienia poprzednich osiągnięć państw 
członkowskich. 1990 r. stosuje się jako rok odniesienia w ramach protokołu z Kioto, a także 
przez UE przy określaniu jej celów w zakresie ograniczania emisji.
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Poprawka 25
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 26
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny uwzględniać redukcję netto 
emisji gazów cieplarnianych osiągniętą od 
roku bazowego określonego w protokole z 
Kioto dla poszczególnych państw 
członkowskich do końca pierwszego 
okresu rozliczeniowego i opierać się na 
zasadzie solidarności między nimi oraz 
potrzebie zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego we Wspólnocie, z 
uwzględnieniem zasady wspólnych, ale 
zróżnicowanych obowiązków w ramach 
stosunków między krajami rozwiniętymi i 
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2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie, w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

rozwijającymi się oraz między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 
Zgodnie z tym każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć jednolitą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych 
w danym roku bazowym określonym 
w protokole z Kioto.

Or. hu

Uzasadnienie

Unia Europejska i państwa członkowskie podjęły się zadania – np. na mocy całego szeregu 
przepisów krajowych – polegającego na wdrożeniu stosownych dla nich postanowień 
protokołu z Kioto. Wspólna redukcja wszystkich emisji gazów cieplarnianych nie powinna 
zwalniać z tego zobowiązania. W ramach tych zobowiązań każda strona musiała przestawić 
możliwe do zweryfikowania wyniki procesu wywiązywania się ze swoich zobowiązań do 
2005 r.

Poprawka 27
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi, uznaniu 
wyników osiągniętych przez nie w zakresie 
ograniczania emisji oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca.
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
1990 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie, w których 
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gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki, powinny zmniejszyć poziom 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 
do 1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie za podstawę roku 1990 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej równości 
między państwami członkowskimi oraz dla uznania wcześniejszych wysiłków niektórych 
państw członkowskich, które doprowadziły do znaczącego zmniejszenia emisji między 1990 a 
2005 r. Byłoby to również zgodne z zaleceniami Rady Europejskiej, która wezwała do 
wspólnych starań na rzecz uznania i uwzględnienia poprzednich osiągnięć państw 
członkowskich. 1990 r. stosuje się jako rok odniesienia w ramach protokołu z Kioto, a także 
przez UE przy określaniu jej celów w zakresie ograniczania emisji.

Poprawka 29
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich produktu narodowego 
brutto (PNB) na mieszkańca. Należy 
zezwolić państwom członkowskim, w 
których w chwili obecnej PNB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
1990 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie, w których 
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wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

PNB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
1990 r.

Or. de

Uzasadnienie

Rokiem odniesienia powinien być rok 1990, ponieważ w okresie 1990-2005 już kilka państw 
członkowskich podjęło znaczne wysiłki na rzecz redukcji. Produkt narodowy brutto jest 
stosowany do obliczania własnych zasobów Unii i jest bardziej obiektywnym punktem wyjścia 
niż PKB.

Poprawka 30
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla poszczególnych 
regionów państw członkowskich PKB na 
mieszkańca, mając na uwadze fakt, że 
emisja gazów cieplarnianych jest różna w 
zależności od regionu. Należy zezwolić 
regionom, w których w chwili obecnej 
PKB na mieszkańca jest raczej niski i w 
związku z tym należy oczekiwać jego 
szybkiego wzrostu, na zwiększenie 
poziomu emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu do 2005 r., jednak regiony te 
powinny ograniczyć wspomniany wzrost 
emisji gazów cieplarnianych, aby 
przyczynić się do realizacji podjętego 
przez Wspólnotę ogólnego zobowiązania 
do ograniczenia emisji. Regiony, w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
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gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

Or. ro

Poprawka 31
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Redukcje emisji gazów cieplarnianych 
powinny odbywać się w okresie 2013-
2020, a każde państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość przenoszenia z 
kolejnego roku ilości odpowiadającej 2 % 
dopuszczalnego dla danego państwa 
członkowskiego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych zaś państwo członkowskie, 
którego emisje były poniżej tej granicy 
powinno mieć możliwość przeniesienia 
swojej nadwyżki ograniczenia emisji na 
następny rok.

Or. hu

Uzasadnienie

Ponieważ z wniosku wynikałby jednakowy udział w redukcji dla każdego państwa 
członkowskiego, zakres redukcji określony w punkcie 8 preambuły pierwotnego wniosku nie 
jest jasny.
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Poprawka 32
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 1990 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
1990 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 5 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok. 
Państwu członkowskiemu, którego emisje 
gazów cieplarnianych osiągną wartość 
graniczną w jakimkolwiek roku w latach 
2013-2020, bądź będą niższe od poziomu 
zamierzonego na rok 2020, winno się 
także umożliwić handel nadwyżką 
redukcji emisji z innymi państwami 
członkowskimi w celu wsparcia ich 
w przestrzeganiu ich limitów lub 
osiągnięciu celów.

Or. de
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Uzasadnienie

Rokiem odniesienia powinien być rok 1990, ponieważ w okresie 1990-2005 już kilka państw 
członkowskich podjęło znaczne wysiłki na rzecz redukcji. Państwa członkowskie potrzebują 
więcej elastyczności w wypełnianiu swoich zobowiązań. 5 % wydaje się przy tym bardziej 
odpowiednie niż 2 %. Ponadto należy zapewnić jeszcze większą elastyczność poprzez 
umożliwienie handlu między państwami członkowskimi.

Poprawka 33
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 1990 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
1990 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok. 
Państwu członkowskiemu, którego emisje 
gazów cieplarnianych są poniżej wartości 
granicznej w jakimkolwiek roku w latach 
2013-2020 bądź są niższe od poziomu 
określonego na rok 2020, winno się także 
umożliwić handel nadwyżką redukcji 
emisji z innymi państwami członkowskimi 
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w celu wsparcia ich w przestrzeganiu 
limitów lub osiągnięciu celów.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie za podstawę roku 1990 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej równości 
między państwami członkowskimi oraz dla uznania wysiłków tych państw, które znacząco 
zmniejszyły emisje między 1990 a 2005 r. 1990 r. stosuje się jako rok odniesienia w ramach 
protokołu z Kioto.

Ponieważ cel 20% jest wspólny dla całej UE, ograniczenia emisji powinny być osiągane 
wszędzie tam w UE, gdzie są one najbardziej opłacalne. Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przenoszenia nadwyżek w odniesieniu do celów pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednich kontroli. Będzie to również zachętą dla państw członkowskich do większych 
starań w tym zakresie.

Poprawka 34
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 30 % w 
porównaniu do poziomu emisji z 1990 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 30 % w porównaniu do poziomu z 
1990 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 3 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
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tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

Or. pl

Uzasadnienie

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

Poprawka 35
Anni Podimata

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma powodu ustanawiania górnych limitów redukcji emisji. Wiele państw członkowskich 
ma potencjał i/lub zachęty polityczne umożliwiające inwestowanie w gospodarkę bezemisyjną.

Poprawka 36
Anni Podimata

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie zobowiązują się do podjęcia 
starań na rzecz złagodzenia skutków 
emisji gazów cieplarnianych w krajach 
rozwijających się i w związku z tym 
gwarantują, że co najmniej 50 % tych 
kredytów jest kupowane od krajów 
najsłabiej rozwiniętych i małych 
wyspiarskich krajów rozwijających się w 
celu zapewnienia sprawiedliwego podziału 
geograficznego projektów oraz wspierania 
osiągnięcia przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany klimatyczne będą szkodliwe właśnie dla tych krajów i grup ludności, które są za nie 
najmniej odpowiedzialne i najsłabiej przygotowane na radzenie sobie z ich skutkami, jak na 
przykład kraje najsłabiej rozwinięte i małe wyspiarskie kraje rozwijające się. Kraje 
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uprzemysłowione, łącznie z UE, ponoszą odpowiedzialność teraźniejszą i historyczną, a także 
dysponują środkami finansowymi i technologicznymi umożliwiającymi skuteczne działania na 
rzecz walki ze zmianami klimatu.

Poprawka 37
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
co najmniej 50 % tych kredytów jest 
kupowane od krajów najsłabiej 
rozwiniętych w celu wzmocnienia 
sprawiedliwego podziału geograficznego
projektów oraz wspierania osiągnięcia
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu. 
Wszystkie projekty w krajach trzecich 
powinny zapewniać transfer nowych, 
niskoemisyjnych technologii oraz spełniać 
wysokie kryteria jakości, które gwarantują 
ich zgodność z zasadą dodatkowości i 
integralność środowiskową.

Or. en
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Uzasadnienie

Ściśle określona ilość kredytów na projekty CDM w krajach najsłabiej rozwiniętych jest 
dobrym sposobem zapewnienia szerszego i sprawiedliwszego zakresu CDM w krajach 
rozwijających się. W krajach najsłabiej rozwiniętych realizuje się bardzo mało projektów 
CDM, a kraje te są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu i dysponują najmniejszym 
potencjałem umożliwiającym dostosowanie do tych zmian.
Niedawne badania wskazują, że do 40% projektów realizowanych obecnie w ramach CDM 
nie spełnia kryterium dodatkowości i zrealizowano by je tak czy inaczej. Ich integralność 
środowiskowa i wkład w zrównoważony rozwój budzą niekiedy duże wątpliwości. W związku z 
tym projekty muszą odpowiadać normom, które zapewniają jakość i zgodność z zasadą 
dodatkowości.

Poprawka 38
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie zapewniają, że wszystkie 
przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 
realizujące projekty mające na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w państwach trzecich również w swoich 
krajach pochodzenia spełniają kryteria 
ochrony środowiska, standardy socjalne 
oraz promują wartości europejskie. 
Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że ich polityka w 
odniesieniu do zakupu tych kredytów 

Adlib Express Watermark



AM\732191PL.doc 19/78 PE409.501v01-00

PL

powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. ro

Poprawka 39
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie uzupełniającego i rzeczywistego charakteru rekompensat, 
przy zapewnieniu, że korzystanie z kredytów przyczynia się faktycznie do redukcji lokalnej 
emisji i jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim utrzymania pewnego poziomu 
elastyczności w ich wysiłkach na rzecz wniesienia wkładu do ogólnych celów UE.

Poprawka 40
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja sprzyja wzrostowi opłacalności osiągnięcia celu UE, uznając jednocześnie 
potrzebę skoncentrowania się na zmniejszeniu emisji w obrębie UE, i gwarantuje większą 
jednorodność różniących się kosztów redukcji emisji w poszczególnych państwach 
członkowskich.
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Poprawka 41
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu. 
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Poprawka 42
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Z tego względu państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
wydane z tytułu redukcji uzyskanych w 
okresie 2008–2012 i jednocześnie są 
wynikiem typów projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
wydajności po stronie popytu, 
z wyłączeniem dużych projektów 
w dziedzinie energii wodnej, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wykorzystywania kredytów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
które zostały wydane z tytułu redukcji 
uzyskanych w okresie 2008–2012 i 
wynikających z realizacji projektów, które 
zostały zarejestrowane i wdrożone w 
okresie 2008–2012 i są kontynuacją typów 
projektów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności po stronie 
popytu („kategorii projektu”) z wyjątkiem 
dużych projektów w dziedzinie energii 
wodnej zatwierdzonych przez wszystkie 
państwa członkowskie w tym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z inwestycji 
w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 43
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z inwestycji 
w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 44
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie projektów wspólnych wdrożeń powinno być uzależnione od całościowego 
porozumienia międzynarodowego zawartego po 2012 r. Jeżeli niezależnie opóźnień w 
zakresie UNFCCC sygnalizowana jest gotowość do zawarcia porozumień dwustronnych 
obejmujących finansowanie projektów, mogłyby to utrudnić wdrożenie porozumienia 
międzynarodowego.
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Poprawka 45
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
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wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu.

Poprawka 46
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 10 %
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
1990 r. w każdym z państw 
członkowskich. Każde z państw 
członkowskich powinno mieć prawo do 
przekazania niewykorzystanej części tego 
przydziału innym państwom 
członkowskim.

Or. de
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Uzasadnienie

Rokiem odniesienia powinien być rok 1990, ponieważ w okresie 1990-2005 już kilka państw 
członkowskich podjęło znaczne wysiłki na rzecz redukcji. Państwa członkowskie potrzebują 
więcej elastyczności w wypełnianiu swoich zobowiązań. 10 % wydaje się przy tym bardziej 
odpowiednie niż 3 %, zwłaszcza że w odniesieniu do klimatu nie jest istotne, gdzie osiąga się 
oszczędności. Ma to natomiast zasadnicze znaczenie dla inwestorów.

Poprawka 47
Anni Podimata

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, efektywności energetycznej, 
bezpieczeństwa energetycznego, innowacji 
i konkurencyjności, proponuje się 
przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3 % 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia emisji 
w 2020 r. Państwa członkowskie powinny 
mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
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innym państwom członkowskim pod 
warunkiem, że co najmniej 50% takich 
projektów będzie realizowanych w krajach 
najsłabiej rozwiniętych i małych 
wyspiarskich krajach rozwijających się.

Or. en

Poprawka 48
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu.

Poprawka 49
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania protokołu z 
Kioto. Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna 
ocena wdrożenia niniejszej decyzji 
powinna zostać przeprowadzona w 2016 r. 
Powinna ona również zawierać ocenę 
projektów CDM zarejestrowanych i/lub 
zrealizowanych przez państwa 
członkowskie, aby zweryfikować, czy są 
one zgodne z kryteriami jakości 
ustanowionymi na mocy niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle istotne jest, by UE również skutecznie nadzorowała, czy kryteria jakości dla 
projektów CDM proponowane w niniejszej decyzji są przestrzegane i realizowane przez 
państwa członkowskie. Stosowanie się do tych norm umożliwiłoby poprawę jakości projektów 
CDM.

Poprawka 50
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu z 

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

Kioto. Sprawozdania te powinny zawierać 
prognozy w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych wynikających ze środków 
planowanych we wszystkich głównych 
sektorach w celu osiągnięcia 
przewidzianych na rok 2050 celów 
związanych z ograniczaniem emisji.
Należy co dwa lata poddawać ocenie 
przewidywane postępy, a pełna ocena 
wdrożenia niniejszej decyzji powinna 
zostać przeprowadzona w 2016 r. W 
ramach tej dokonywanej co dwa lata 
oceny Komisja powinna oceniać postępy 
poczynione w gwarantowaniu, że różne 
dziedziny polityki wspólnotowej (na 
przykład w zakresie rolnictwa, norm dla 
produktów, polityki strukturalnej, badań 
naukowych) przyczyniają się do starań na 
rzecz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, a także sporządzać 
sprawozdania na ten temat.

Or. en

Poprawka 51
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zmiany 
w emisji gazów cieplarnianych od roku 
bazowego określonego w protokole z Kioto 
dla poszczególnych państw członkowskich 
do końca pierwszego okresu 
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kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

rozliczeniowego, zasady solidarności,
potrzeby zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego we Wspólnocie oraz zasady 
wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

Or. hu

Uzasadnienie

Wewnętrzne przepisy Unii Europejskiej muszą również odzwierciedlać podstawowe zasady i 
zobowiązania, wiążące dla Unii jako uczestnika procesu z Kioto. Mając na względzie 
wiarygodność swojej polityki w zakresie zmian klimatycznych UE musi przy ustalaniu 
przyszłych celów uwzględniać wyniki osiągnięte do tej pory przez państwa członkowskie.

Poprawka 52
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek dotyczący dostosowania
dopuszczalnych poziomów emisji 
poszczególnych państw członkowskich w 
celu wypełnienia zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
podjętego przez Wspólnotę i określonego
w tym porozumieniu, przy uwzględnieniu 
zasady solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Wniosek ten powinien 
określać ilość kredytów pochodzących z 
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gazów cieplarnianych w krajach trzecich o 
maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

realizacji projektów dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w krajach 
trzecich, z których każde państwo 
członkowskie może skorzystać. 

Or. el

Uzasadnienie

Dostosowanie dopuszczalnych poziomów emisji państw członkowskich nie może nastąpić 
automatycznie po zawarciu przez Wspólnotę międzynarodowego porozumienia, aby możliwe 
było uwzględnienie postanowień tegoż porozumienia.

Poprawka 53
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Celem zapewnienia skuteczności 
niniejszej decyzji powinna ona 
przewidywać mechanizm gwarantujący, że 
państwo członkowskie przekraczające 
określony jako cel limit rocznych emisji 
gazów cieplarnianych będzie podlegało 
karze równej tej, która na mocy dyrektywy 
2003/87/WE ma zastosowanie do 
urządzeń, a podczas kolejnej sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji na mocy tej 
dyrektywy odejmuje się stosowną ilość 
odpowiadającą wartości równoważnika 
CO2. Wszelkie dochody pochodzące z 
takich kar powinny stanowić wkład do 
wspólnotowego funduszu przeznaczonego 
na finansowanie środków służących 
łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa, które w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji nie spełniają 
wymaganych kryteriów, muszą płacić karę oraz zwracać przydziały na emisje (kupione na 
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rynku ETS lub na aukcji, o ile nie posiadają żadnych wolnych przydziałów). Niniejsza 
poprawka wprowadza do przedmiotowej decyzji podobny wymóg zgodności dla emisji 
krajowych.

Poprawka 54
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej decyzji należy przyjąć zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. W szczególności 
należy przyznać Komisji prawo do 
przyjęcia, po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia, środków dostosowujących 
dopuszczalne poziomy emisji państw 
członkowskich oraz środków w celu 
wykorzystania dodatkowych rodzajów 
kredytów pochodzących z projektów 
zgodnie ze wspomnianym porozumieniem 
oraz przyjęcia środków niezbędnych do
kontroli transakcji przeprowadzanych na 
mocy niniejszej decyzji. Ponieważ środki 
te mają zakres ogólny i są przeznaczone do 
zmiany elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji i do jej uzupełnienia 
poprzez dodanie lub modyfikację nowych 
innych niż istotne elementów, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(19) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej decyzji należy przyjąć zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. W szczególności 
należy przyznać Komisji prawo do kontroli 
transakcji przeprowadzanych na mocy 
niniejszej decyzji. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i są przeznaczone do zmiany 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji i do jej uzupełnienia poprzez 
dodanie lub modyfikację nowych innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

Or. el

Uzasadnienie

Dostosowanie dopuszczalnych poziomów emisji państw członkowskich nie może nastąpić 
automatycznie po zawarciu przez Wspólnotę międzynarodowego porozumienia, by możliwe 
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było uwzględnienie szczegółowych postanowień tegoż porozumienia.

Poprawka 55
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013- 2020 
wspólnotowego zobowiązania do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE. Emisje pochodzące z 
międzynarodowego transportu morskiego 
objęte są tymi postanowieniami pod 
warunkiem i o tyle, że włączone zostały do 
zakresu obowiązywania dyrektywy 
2003/87/WE bądź jakiegokolwiek innego 
wspólnotowego instrumentu prawnego 
mającego na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z międzynarodowego transportu 
morskiego.

Or. en

Poprawka 56
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013-2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz jego oceny.
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2003/87/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicza treść artykułu pozostaje niezmieniona; usunięto odniesienie do ograniczenia do 
źródeł nieobjętych ETS.

Poprawka 57
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
definicje określone w art. 3 dyrektywy 
2003/87/WE.

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
odpowiednie definicje określone w art. 3 
dyrektywy 2003/87/WE.

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

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

Or. en
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Poprawka 58
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
definicje określone w art. 3 dyrektywy 
2003/87/WE.

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
definicje określone w art. 3 dyrektywy 
2003/87/WE.

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

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6), 
wyrażone w równoważniku dwutlenku 
węgla.

Or. hu

Uzasadnienie

Powyższa dyrektywa nie obejmuje ważnych sektorów gospodarki odpowiedzialnych za istotną 
część krajowej emisji. Ponieważ projekt aktu nie określa zadań poszczególnych sektorów 
gospodarki i ma na celu redukcję nieuregulowanej emisji, nie ma powodu do określania 
źródeł.

Poprawka 59
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
definicje określone w art. 3 dyrektywy 
2003/87/WE.

Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
odpowiednie definicje określone w art. 3 
dyrektywy 2003/87/WE.

Or. ro
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Poprawka 60
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do 2020 r. Wspólnota Europejska 
powinna ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych o co najmniej 30% w 
porównaniu z poziomem z 1990 r.
Dla celów niniejszej decyzji emisje gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE powinny zostać 
odpowiednio ograniczone. 
Zadaniem Komisji jest obliczanie 
odpowiednich poziomów emisji gazów 
cieplarnianych oraz ilości równoważnika 
CO2 w tonach na państwo członkowskie 
dla źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany Klimatu stwierdził jasno, że kraje uprzemysłowione 
powinny ograniczyć krajowe emisje o co najmniej 25-40% w celu zwiększenia szansy 
uniknięcia ocieplenia atmosfery ziemskiej o 2 stopnie Celsjusza. UE wyraziła poparcie dla 
tego zakresu podczas negocjacji w ramach konferencji ONZ na Bali w zeszłym roku.

Poprawka 61
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 

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

prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych do 
wysokości określonej dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Podział odpowiedzialności powinien opierać się na pułapie krajowym mającym zastosowanie 
do emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich źródeł, łącznie z sektorami objętymi systemem 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 62
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Uzasadnienie

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

Poprawka 63
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie za podstawę roku 1990 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej równości 
między państwami członkowskimi oraz dla uznania wcześniejszych wysiłków niektórych 
państw członkowskich, które doprowadziły do znaczącego zmniejszenia emisji między 1990 a 
2005 r. Byłoby to również zgodne z zaleceniami Rady Europejskiej, która wezwała do 
wspólnych starań na rzecz uznania i uwzględnienia poprzednich osiągnięć państw 
członkowskich. 1990 r. stosuje się jako rok odniesienia w ramach protokołu z Kioto, a także 
przez UE przy określaniu jej celów w zakresie ograniczania emisji.
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Poprawka 64
Anni Podimata

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do realizacji zobowiązań 
ustanowionych na mocy niniejszego 
artykułu nie mogą być wykorzystane 
żadne kredyty z działań związanych z 
projektami, dopóki nie zagwarantuje się 
co najmniej 30% całkowitego 
zmniejszenia wewnętrznych emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie.

Or. en
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Uzasadnienie

Nawet jeżeli dalsze stosowanie udoskonalonych mechanizmów zewnętrznych byłoby możliwe 
po zawarciu międzynarodowego porozumienia na okres po 2012 r., kredyty te nie powinny 
być wykorzystywane do osłabienia koniecznych krajowych starań na rzecz zmniejszenia emisji 
w UE.

Poprawka 66
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku. W odniesieniu do 
definicji punktu wyjściowego tego 
linearnego ograniczenia każde państwo
członkowskie może wybrać jedną z 
następujących opcji:

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

– cel określony dla danego państwa 
członkowskiego w protokole z Kioto; lub

– średnie roczne emisje gazów danego 
państwa członkowskiego w latach 2008, 
2009, 2010, jak zgłoszono i sprawdzono 
zgodnie z decyzją 280/2004/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicza treść dwóch akapitów pozostaje niezmieniona, usunięto natomiast odniesienia do 
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ograniczenia do źródeł emisji nieobjętych ETS. Punktem wyjściowym dla ograniczenia 
linearnego byłyby zobowiązania z Kioto. Ponieważ jednak wykorzystanie kredytów z 
mechanizmu elastycznego do wywiązania się ze zobowiązań z Kioto zmieni się 
najprawdopodobniej w okresie po Kioto, czyli po 2012 r., zachodzi potrzeba utrzymania 
możliwości wyboru średniej z lat 2008-2010.

Poprawka 67
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 68
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 69
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczanie linearne nie uwzględnia impulsów technologicznych/rozwoju technologii, które 
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nie przebiegają linearnie. Ponadto obowiązuje zasada pomocniczości. Decydujące znaczenie 
musi mieć ostateczny cel.

Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych konieczne są inwestycje w energooszczędne i 
czyste technologie. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
stosowania takich technologii w oparciu o program inwestycyjny z wymiernymi wskaźnikami i 
nielinearny model, dzięki któremu na końcu okresu inwestycyjnego będzie można osiągnąć ten 
sam poziom emisji co w przypadku modelu linearnego zaproponowanego przez Komisję. 

Poprawka 71
Alyn Smith

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosując ust. 2 państwa członkowskie 
gwarantują, że ograniczenie ich emisji 
gazów cieplarnianych uwzględnia 
specyficzne ograniczenia obszarów, na 
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których występują stałe i poważne 
negatywne czynniki geograficzne i 
demograficzne.

Or. en

Uzasadnienie

Podział odpowiedzialności powinien odzwierciedlać cele Wspólnoty w zakresie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka 72
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 5 %
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok lub 
przekazać je innemu państwu 
członkowskiemu, które może wykorzystać 
przekazany mu przydział, aby wywiązać 
się z przestrzegania limitu emisji gazów 
cieplarnianych na rok, w którym 
osiągnięto nadwyżki ograniczenia emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Porównaj z odnośnymi uzasadnieniami dla poprawek punktów preambuły.
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Poprawka 73
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dla szeregu państw członkowskich 2% stanowiłoby znaczną część ich zobowiązania 
w zakresie zmniejszenia emisji i tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na prawdziwą 
redukcję liniową. Zastosowanie zamiast tego 1% jako maksymalnej ilości daje większą 
pewność, że poziom emisji państw członkowskich będzie miał rzeczywiście tendencję 
spadkową.

Poprawka 74
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli emisje danego państwa 
członkowskiego są powyżej limitu 
określonego w ust. 2, państwo to musi 
skompensować te niewystarczające wyniki 
w następnym roku poprzez pomnożenie 
przekroczonych emisji z minionego roku 
przez obowiązkowy, dodatkowy czynnik 
redukcji emisji równy 1,3. Jeśli emisje 
danego państwa członkowskiego są 
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poniżej poziomu określonego w ust. 2, 
państwo to może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że to całkowita ilość redukcji emisji ma znaczenie dla walki ze zmianami 
klimatycznymi, same kary są niewystarczające. Komisja powinna stosować ten sam czynnik 
równy 1,3, który wykorzystano również w mechanizmie zgodności w protokole z Kioto.

Poprawka 75
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 3 a (nowy)
Państwa członkowskie zapewniają, że w 
okresie 2008-2012 przyjętym w protokole z 
Kioto lub w przypadku gdyby 
międzynarodowa konwencja w sprawie 
zmian klimatu nie została jeszcze 
podpisana – do czasu jej wejścia w życie, 
redukcja emisji uzyskana w ramach 
projektów zgodnie z art. 17, a także 
zgodnie z art. 3 protokołu z Kioto 
jednostki emisji przejęte od innego 
państwa członkowskiego w ramach 
uzupełnienia niewykorzystanego rocznego 
poziomu emisji będą miały charakter 
uzupełniający w odniesieniu do krajowych 
środków państw członkowskich.

Or. hu

Uzasadnienie

Zgodnie z protokołem z Kioto mechanizmy elastyczności powinny mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do kluczowego znaczenia środków krajowych. Aby zapobiec 
sytuacji, w której państwa członkowskie nie byłby w stanie wywiązać się z zobowiązań 
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wchodzących w życie w późniejszym terminie, konieczne jest ustanowienie w decyzji 
uzupełniającego charakteru środków zwiększających elastyczność.

Poprawka 76
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z sektorów nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE powinny po roku 
2020 maleć nadal corocznie, prowadząc 
do ograniczenia tych emisji do roku 2050 
o co najmniej 80% w porównaniu z 
poziomem z roku 1990, a ostatecznym 
celem ma być wyeliminowanie emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z wykorzystania paliw kopalnianych w 
Unii Europejskiej. Do roku 2011 Komisja 
zbada, czy w dalszym okresie stosowne jest 
różnicowanie wspólnotowego celu 
w zakresie redukcji — w przeciwnym razie 
państwa członkowskie zapewnią coroczne 
redukcje swoich emisji objętych niniejszą 
decyzją poprzez zastosowanie jednolitego 
współczynnika redukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zamierza zrealizować swój cel 2 stopni, już teraz powinna rozpocząć 
długoterminową redukcję swoich emisji. Rada ds. Środowiska Naturalnego wskazała już, że 
należy zmniejszyć emisje w UE o co najmniej 80% do 2050 r.
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Poprawka 77
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W celu zapewnienia realizacji 
potencjału ograniczenia zużycia energii w 
UE o 20% do 2020 r., orientacyjne cele 
zawarte w Planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału 
(COM(2006)545) powinny stać się 
wiążące dla państw członkowskich UE. 
W tym celu Komisja Europejska 
proponuje środki najpóźniej w 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędzanie energii jest najbardziej opłacalnym sposobem walki ze zmianami klimatu w 
momencie, kiedy określony przez UE cel w zakresie efektywności energetycznej jest jedynym 
celem na rok 2020, który nie jest prawnie wiążący. Wykorzystanie potencjału europejskiego w 
sektorze musi być zasadniczym celem i pierwszym krokiem na drodze ku stabilnej atmosferze, 
dobru gospodarki UE i jej obywateli. Przekształcenie celu w zakresie efektywności 
energetycznej w cel prawnie wiążący jest jedynym sposobem zapewnienia dalszej realizacji 
tego dążenia.

Poprawka 78
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie może 
przekazać część uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych przyznanych mu na 
mocy art. 3 ust. 1 i 2 innemu państwu 
członkowskiemu. Państwo członkowskie 
otrzymujące te uprawnienia może je 
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wykorzystać do realizacji swoich 
zobowiązań wynikających z art. 3.

Or. en

Poprawka 79
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie kredytów emisji z 
działalności w ramach projektów.

Wykorzystanie kredytów emisji z
działalności w ramach projektów i 
przekazanie nadwyżki krajowego 
ograniczenia emisji.

Or. en

Poprawka 80
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litery a-c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) i 
jednostki redukcji emisji (ERU) wydawane 
w odniesieniu do redukcji emisji do dnia 
31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) i 
jednostki redukcji emisji (ERU) wydawane 
w odniesieniu do redukcji emisji do dnia 
31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez dane państwo członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w 
odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
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okresie 2008-2012. 2012.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu.

Poprawka 81
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 –ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) i 
jednostki redukcji emisji (ERU) wydawane 
w odniesieniu do redukcji emisji do dnia 
31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) i 
jednostki redukcji emisji (ERU) wydawane 
w odniesieniu do redukcji emisji do dnia 
31 grudnia 2012 r.

Or. en
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Poprawka 82
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) i 
jednostki redukcji emisji (ERU) wydawane 
w odniesieniu do redukcji emisji do dnia 
31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. w 
odniesieniu do typów projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych 
i wydajności po stronie popytu, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012, z wyjątkiem poświadczonych 
redukcji emisji z dużych projektów 
w dziedzinie energii wodnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z inwestycji 
w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. W odniesieniu do projektów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności po stronie popytu zagwarantowane jest, 
że nie wiążą się one z eksportem działalności przemysłowej UE.

Poprawka 83
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
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projektów, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

projektów, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012.

Or. en

Poprawka 84
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane w
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności po stronie 
popytu, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, z wyłączeniem 
poświadczonych redukcji emisji z dużych 
projektów w dziedzinie energii wodnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z inwestycji 
w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. W odniesieniu do projektów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności po stronie popytu zagwarantowane jest, 
że nie wiążą się one z eksportem działalności przemysłowej UE.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 54/78 AM\732191PL.doc

PL

Poprawka 85
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które z 
tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
i wydajności po stronie popytu
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012, z wyjątkiem 
poświadczonych redukcji emisji z dużych 
projektów w dziedzinie energii wodnej, do 
czasu ratyfikacji przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r. 
w zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z inwestycji 
w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. W odniesieniu do projektów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności po stronie popytu zagwarantowane jest, 
że nie wiążą się one z eksportem działalności przemysłowej UE.

Poprawka 86
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
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wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które z 
tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w okresie 2008-2012, do 
czasu ratyfikacji przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r. 
w zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Poprawka 87
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że ich polityka w 
odniesieniu do zakupu tych kredytów 
powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, a 
także że w odniesieniu do wspomnianych 
kredytów spełnione są nie tylko surowe 
kryteria środowiskowe i społeczne, lecz 
także kryteria dodatkowe odpowiadające 
międzynarodowym wymogom jakości, 
takim jak „złoty standard”.

Or. el

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie uzupełniającego i rzeczywistego charakteru rekompensat, 
przy zapewnieniu, że korzystanie z kredytów przyczynia się faktycznie do redukcji lokalnej 
emisji i jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim utrzymania pewnego poziomu 
elastyczności w ich wysiłkach na rzecz wniesienia wkładu do ogólnych celów UE.
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Poprawka 88
Anni Podimata

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie gwarantują, że co 
najmniej 50% tych kredytów jest 
kupowane od krajów najsłabiej 
rozwiniętych i małych wyspiarskich 
krajów rozwijających się w celu 
zapewnienia sprawiedliwego podziału 
geograficznego projektów oraz wspierania 
osiągnięcia przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 89
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że ich polityka w 
odniesieniu do zakupu tych kredytów 
powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en
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Poprawka 90
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie muszą zapewnić, że 
ich polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zachowania jasności i precyzji.

Poprawka 91
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać jedynie 
CER z krajów trzecich, które ratyfikowały 
to porozumienie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
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wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu.

Poprawka 92
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER i ERU z krajów trzecich, 
które ratyfikowały to porozumienie.

Or. en

Poprawka 93
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER i jednostki redukcji emisji
(ERU) z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

Or. ro

Uzasadnienie

ERU powinny być podobnie jak CER uwzględniane w obliczeniach. 
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Poprawka 94
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r.

skreślony

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zmian klimatycznych nieważne jest, czy działania w dziedzinie klimatu są 
podejmowane w UE czy poza nią. Działania te są globalnym wyzwaniem i obowiązkiem. 
Dlatego też wszystkie kraje, sektory i emisje gazów cieplarnianych powinny zostać objęte 
wspólnym systemem działań w dziedzinie klimatu, na ile to możliwe, nawet jeżeli nie uda się 
znaleźć idealnego rozwiązania. Zahamuje to wzrost kosztów emisji CO2 wliczanych w ceny 
energii, poprawiając tym samym konkurencyjność przemysłu.

Poprawka 95
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r.

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 10 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
1990 r.
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Or. de

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki do punktu 13 preambuły.

Poprawka 96
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r.

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 4 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Uzyskanie spójności z poprawką 5 (do punktu 13 preambuły).

Poprawka 97
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. Każde państwo członkowskie może 

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3 % emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
1990 r. Każde państwo członkowskie może 
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przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie za podstawę roku 1990 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większej równości 
między państwami członkowskimi oraz dla uznania wcześniejszych wysiłków niektórych 
państw członkowskich, które doprowadziły do znaczącego zmniejszenia emisji między 1990 a 
2005 r. Byłoby to również zgodne z zaleceniami Rady Europejskiej, która wezwała do 
wspólnych starań na rzecz uznania i uwzględnienia poprzednich osiągnięć państw 
członkowskich. 1990 r. stosuje się jako rok odniesienia w ramach protokołu z Kioto, a także 
przez UE przy określaniu jej celów w zakresie ograniczania emisji.

Poprawka 98
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu lub 
przenieść ją na następny rok. W 
państwach członkowskich, które cierpią z 
powodu dużego międzynarodowego 
drogowego ruchu tranzytowego, roczna 
ilość kredytu może zostać zwiększona 
dwukrotnie. Komisja proponuje 
obiektywne zasady służące do określenia 
poziomu natężenia międzynarodowego 
drogowego ruchu tranzytowego, od 
którego dodatkowe kredyty będą mogły 
być wykorzystywane przez dane państwa 
członkowskie. Zasady te przyjmuje się 
zgodnie z art. 9 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie muszą przyjmować bardzo duży międzynarodowy drogowy 
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ruch tranzytowy, co negatywnie wpływa na bilans emisji CO2 na poziomie krajowym, 
równocześnie zasada swobody przemieszczania się nie pozostawia mi żadnego wyboru w tej 
kwestii. Dla tych państw należy stworzyć możliwość zrekompensowania emisji powodowanych 
przez ciężarówki i samochody osobowe w ruchu tranzytowym poprzez zakup dodatkowych 
kredytów.

Poprawka 99
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wykorzystują 
jedynie kredyty z projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii, które spełniają kryteria wysokiej 
jakości gwarantujące zgodność projektów 
z zasadą dodatkowości oraz ich wkład w 
zrównoważony rozwój. Kryteria jakości 
powinny być zgodne co najmniej ze 
„złotym standardem” lub jego 
odpowiednikiem. Dopuszczone powinny 
być jedynie kredyty z projektów 
hydroenergetycznych poniżej 10 MW i 
tylko wówczas, gdy są zgodne z kryteriami 
Światowej Komisji ds. Zapór.

Or. en

Uzasadnienie

Złoty standard może być stosowany jako norma jakości dla CDM, ponieważ został on 
określony przez niezależną, przejrzystą, uznawaną międzynarodowo organizację oceniającą 
projekty „wysokiej jakości” w drodze analizy porównawczej. Standard ten jest ograniczony 
do projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności końcowego 
wykorzystania energii oraz wymaga, aby projekty kierowały się tradycyjną interpretacją 
badania dodatkowości UNFCCC.

W związku z tym, że duże projekty w zakresie wodnej energii elektrycznej często wiążą się ze 
szkodliwymi skutkami społecznymi i środowiskowymi, należy wykorzystać kryteria Światowej 
Komisji ds. Zapór, aby im zapobiegać.
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Poprawka 100
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wykorzystują 
jedynie kredyty z projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii, które spełniają kryteria wysokiej 
jakości gwarantujące zgodność projektów 
z zasadą dodatkowości oraz ich wkład w 
zrównoważony rozwój. Kryteria jakości 
powinny być zgodne co najmniej ze 
„złotym standardem” lub jego 
odpowiednikiem. Dopuszczone powinny 
być jedynie kredyty z projektów 
hydroenergetycznych poniżej 10 MW i 
tylko wówczas, gdy są zgodne z kryteriami 
Światowej Komisji ds. Zapór.

Or. en

Uzasadnienie

Złoty standard został określony przez niezależną, przejrzystą, uznawaną międzynarodowo 
organizację oceniającą projekty „wysokiej jakości” w drodze analizy porównawczej. 
Standard ogranicza się do projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności końcowego wykorzystania energii oraz wymaga, aby projekty kierowały się 
tradycyjną interpretacją badania dodatkowości UNFCCC. Wymaga również dowodów 
niezależnej trzeciej strony akredytowanej przez UNFCCC, że projekt faktycznie przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju, włącznie z przynoszeniem korzyści społecznych.

Poprawka 101
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 

1. Do dnia 31 marca następnego roku 
państwa członkowskie składają 
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280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach 
powstałych w wyniku wdrożenia art. 3 
oraz o wykorzystaniu kredytów zgodnie z 
art. 4.

sprawozdanie na temat rocznych emisji ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE, wszelkich przekazów 
nadwyżki ograniczenia emisji dokonanych 
lub otrzymanych zgodnie z art. 3 ust. 3 i 
3a oraz na temat wykorzystania kredytów 
zgodnie z art. 4.

Komisja powinna otrzymać uprawnienia 
do wprowadzania zmian w wymogach w 
zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości określonych w decyzji 
280/2004/WE w świetle doświadczeń 
zgromadzonych w ramach stosowania 
niniejszej decyzji. Komisja weryfikuje 
sprawozdania przed końcem miesiąca 
kwietnia następującego po miesiącu, w 
którym miały one zostać złożone.

Or. en

Uzasadnienie

Rzetelny i niezależny monitoring, sprawozdawczość i kontrola muszą być stosowane 
corocznie i terminowo we wszystkich państwach członkowskich. Ten ważny aspekt nie został 
jasno określony we wniosku Komisji i dlatego należy go doprecyzować. Zapewnienie 
corocznej redukcji emisji wymaga corocznej i terminowej sprawozdawczości. Decyzja 
powinna umożliwić Komisji terminową ocenę, czy państwo członkowskie stosuje się do 
postanowień decyzji. Dokładna i terminowa sprawozdawczość powinna być zatem 
obowiązkowa.

Poprawka 102
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poczynając od 2013 r. sporządzana co dwa 
lata ocena obejmuje także przewidywany 
postęp Wspólnoty i jej państw 
członkowskich w wypełnianiu swoich 
zobowiązań przyjętych na mocy niniejszej 
decyzji. Do dnia 1 lipca 2016 r. państwa 
członkowskie przedstawią również 

Poczynając od 2013 r. sporządzana co roku
ocena obejmuje także przewidywany 
postęp Wspólnoty i jej państw 
członkowskich w wypełnianiu swoich 
zobowiązań przyjętych na mocy niniejszej 
decyzji. Do dnia 1 lipca 2014 r. i za każdy 
następny rok państwa członkowskie 
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uaktualnione sprawozdanie na temat 
przewidywanych postępów.

przedstawią również uaktualnione 
sprawozdanie na temat przewidywanych 
postępów.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja powinna wprowadzić bardziej restrykcyjny harmonogram oceny postępów państw 
członkowskich we wdrażaniu decyzji z wcześniejszym terminem rozpoczęcia i w ujęciu 
rocznym.

Poprawka 103
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Sprawozdanie w sprawie środków 
wspólnotowych mających na celu 
wsparcie wypełniania zobowiązań

1. Komisja sporządza sprawozdanie na 
temat dalszych kroków, które należy 
podjąć na poziomie wspólnotowym w celu 
zapewnienia dotrzymania zobowiązań 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
określonych w niniejszej decyzji oraz celu 
dotyczącego efektywności energetycznej 
ustanowionego przez Radę Europejską w 
marcu 2007 r.. Sprawozdanie zawiera w 
szczególności:
a) ocenę postępu państw członkowskich w 
zakresie poprawy efektywności 
energetycznej;
b) wyniki analizy zgodności dyrektywy 
z tzw. białymi certyfikatami, o których 
mowa w art. 4 ust. 5 dyrektywy 
2006/32/WE, a w szczególności 
sprawozdanie to określa możliwość 
obowiązkowego, ogólnowspólnotowego 
systemu handlu białymi certyfikatami;
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c) szczegółowe propozycje dotyczące 
ograniczania emisji pochodzących 
z budynków mieszkalnych i budynków 
przeznaczonych na działalność handlową 
poprzez podniesienie norm jakości 
produktów i budynków w celu 
zagwarantowania, że wszystkie nowe 
mieszkania i pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową będą 
bezemisyjne do roku 2020;
d) ocenę wpływu polityki sektorowej UE 
na wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych oraz potencjał w zakresie 
redukcji emisji związany z tą polityką;
2. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Do dnia 30 
czerwca 2010 r. przedstawi ona stosowne 
wnioski legislacyjne w celu 
zagwarantowania osiągnięcia
wspólnotowego celu dotyczącego 
efektywności energetycznej na rok 2020, 
co do którego Rada Europejska podjęła 
decyzję w marcu 2007 r. i odpowiedniego 
wkładu innych dziedzin polityki 
wspólnotowej w realizację celów 
politycznych w zakresie klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na poprawce 17 sprawozdawcy komisji opiniodawczej i 
wprowadza zapisy dotyczące zagwarantowania włączenia określonego przez Radę 
Europejską w marcu 2007 r. celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej 
Wspólnoty o 20% do 2020 r. do prawodawstwa UE i jego realizacji.
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Poprawka 104
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wpływ środków wspólnotowych na 

zobowiązania państw członkowskich do 
realizacji ogólnego celu Wspólnoty

1. Jeżeli planowana polityka i środki 
wspólnotowe miałaby znacząco wpłynąć 
na realizację przez Wspólnotę i jej 
państwa członkowskie zobowiązań w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przeprowadzana przez 
Komisję ocena wpływu każdego wniosku 
zawiera obliczenie potencjalnego wpływu 
na emisje gazów cieplarnianych w 
odniesieniu do Wspólnoty i do 
poszczególnych państw członkowskich.
2. Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie 
co trzy lata, Komisja sporządza 
sprawozdanie na temat wpływu polityki i 
środków wspólnotowych, których celem 
jest zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, na starania Wspólnoty i 
poszczególnych państw członkowskich na 
rzecz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie problematyki zmian klimatycznych w obecnych i przyszłych strategiach 
politycznych UE ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia spójności i efektywności działań 
na poziomie unijnym. Zmiany klimatu stały się kwestią horyzontalną i powinny być jako takie 
rozpatrywane. W związku z tym konieczna jest regularna ocena wpływu polityki wspólnotowej 
na starania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych podejmowane przez całą 
Wspólnotę i przez poszczególne państwa członkowskie.
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Poprawka 105
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Nowy fundusz Wspólnoty na 

energooszczędne i niskoemisyjne
technologie 

(1) Część dochodów pochodzących ze 
sprzedaży przydziałów zgodnie z systemem 
wspólnotowym, określona na mocy art. 10 
dyrektywy 2003/87/EWG winna być 
zainwestowana we wspólnotowy fundusz 
przeznaczony na:
a) propagowanie środków w zakresie 
niskich emisji dwutlenku węgla 
i wydajności energetycznej oraz ich 
wykorzystywanie w mieszkaniach 
i budynkach przeznaczonych na cele 
publiczne;
b) promowanie i stosowanie technologii 
i praktyk w zakresie transportu 
powodujących niskie emisje dwutlenku 
węgla.
(2) Celem funduszu powinno być 
maksymalne zwiększenie finansowania 
w sektorze prywatnym.
(3) Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedłoży szczegółowe wnioski dotyczące 
rozmiarów, działań i obszaru działalności 
takiego funduszu.

Or. hu

Uzasadnienie

Należy poprzeć przekazywanie części dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na rzecz funduszu. Środki funduszu powinny być wykorzystywane do inwestycji w zakresie 
wydajności energetycznej w pierwszej kolejności w budynkach przeznaczonych na cele 
publiczne, nie handlowe.
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Poprawka 106
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Mechanizm zgodności

1. W przypadkach, gdy emisje gazów 
cieplarnianych danego państwa 
członkowskiego pochodzące ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
przekraczają roczny limit emisji gazów 
cieplarnianych przewidziany w art. 3 
niniejszej decyzji, takie państwo 
członkowskie płaci karę za nadwyżkę 
emisji odpowiadającą wartości określonej 
w art. 16 dyrektywy 2003/87/WE. Kara za 
nadwyżkę emisji wpłacana jest na 
wspólnotowy fundusz przeznaczony na 
finansowanie środków łagodzących skutki 
zmian klimatycznych.
2. Komisja przyjmuje środki służące 
ustanowieniu wspólnotowego funduszu, o 
którym mowa w ust. 1. Środki te, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej decyzji poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
3. Oprócz ust. 1 całkowita wartość, o którą 
przekroczono limit równoważnika 
dwutlenku węgla w tonach będzie 
odejmowana od kolejnych ilości 
uprawnień licytowanych przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 10 
ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na poprawce 17 sprawozdawcy komisji opiniodawczej i 
wprowadza zapisy dotyczące zagwarantowania włączenia określonego przez Radę 
Europejską w marcu 2007 r. celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej 
Wspólnoty o 20% do 2020 r. do prawodawstwa UE i jego realizacji.

Poprawka 107
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się po zawarciu 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu prowadzącego do 
obowiązkowych redukcji przekraczających 
ograniczenia emisji określone w art. 3.

1. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do obowiązkowych redukcji 
przekraczających ograniczenia emisji 
określone w art. 3, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek dotyczący zmiany niniejszej 
decyzji.

2. Od roku zawarcia porozumienia, o 
którym mowa w ust. 1 wspólnotowe emisje 
gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną dalej 
ograniczone o ilość równą całkowitemu 
dodatkowemu ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie ze 
wszystkich źródeł, do których 
międzynarodowe porozumienie 
zobowiązuje Wspólnotę, pomnożoną przez 
udział Wspólnoty w całkowitych 
redukcjach emisji gazów cieplarnianych 
na rok 2020, do których przyczyniają się 
państwa członkowskie poprzez 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE zgodnie z art. 3.
3. Każde państwo członkowskie przyczynia 
się do realizacji dodatkowego wysiłku 
Wspólnoty na rzecz ograniczenia emisji 
proporcjonalnie do swojego udziału w 
całkowitych emisjach Wspólnoty ze źródeł 
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nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE na rok 
2020 zgodnie z art. 3.
Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa w 
art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.
Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.
5. Komisja przyjmuje środki w celu 
zapewnienia możliwości wykorzystywania 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących z 
projektów lub wykorzystywania przez 
państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, 
stosownie do potrzeb.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

Po zawarciu przez Wspólnotę międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu 
niniejsza decyzja będzie musiała zostać zmieniona w celu uwzględnienia nowej sytuacji.
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Poprawka 108
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa w 
art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.

skreślony

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie kredytów z projektów powinno odbywać się w uzupełnieniu, a nie zamiast 
krajowych starań na rzecz redukcji emisji, jak określono w art. 3. EU powinna dać dobry 
przykład w celu zagwarantowania innowacji technologicznych koniecznych do o wiele 
większej redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. oraz odpowiedniego motywowania 
krajów wschodzących do ekologicznego rozwoju. Zezwolenie państwom członkowskim na 
transfer kredytów zniechęciłoby je do wprowadzania innowacji.

Poprawka 109
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Rozszerzenie zakresu dyrektywy 

2003/87/WE
Maksymalna ilość emisji zgodnie z art. 3 
niniejszej decyzji dostosowywana jest 
zgodnie z ilością uprawnień do emisji 
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gazów cieplarnianych wydanych zgodnie z 
art. 11 dyrektywy 2003/87/WE wynikającą 
ze zmiany zakresu źródeł objętych 
wspomnianą dyrektywą po ostatecznym 
zatwierdzeniu przez Komisję krajowych 
planów rozdziału na okres 2008-2012 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE. Komisja 
opublikuje dane liczbowe wynikające z 
tego dostosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zakres stosowania niniejszej decyzji będzie obejmować ETS, nie zaś go uzupełniać, 
jak ma to miejsce dzisiaj, nie będzie potrzebny mechanizm dostosowawczy w celu 
uwzględnienia podwyżek w ramach ETS, jako że system ten nie będzie miał żadnego wpływu 
na całkowite krajowe ilości docelowe.

Poprawka 110
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza sprawozdanie 
zawierające ocenę stosowania niniejszej 
decyzji. Komisja przedkłada wspomniane 
sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszą wnioski, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 31 października 2016 r.

Komisja sporządza coroczne sprawozdanie 
zawierające ocenę stosowania niniejszej 
decyzji. Komisja przedkłada wspomniane 
sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszą wnioski, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 31 października każdego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja powinna wprowadzić bardziej restrykcyjny harmonogram oceny postępów państw 
członkowskich we wdrażaniu decyzji z wcześniejszym terminem rozpoczęcia i w ujęciu 
rocznym.
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Poprawka 111
Adam Gierek

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

W związku z nowym brzmieniem Artykułu 3 winno się usunąć Załącznik dotyczący limitów 
emisji CO2 dla krajów członkowskich.

Poprawka 112
Herbert Reul

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – kolumna druga – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez państwa członkowskie do 2020 r. w 
porównaniu z poziomami emisji gazów 
cieplarnianych w 2005 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez państwa członkowskie do 2020 r. w 
porównaniu z poziomami emisji gazów 
cieplarnianych w 1990 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE

(Konieczne jest ponowne obliczenie wartości)

Or. de

Uzasadnienie

Rokiem odniesienia powinien być rok 1990 – stosownie do tego wzywa się Komisję do 
ponownego obliczenia wartości.
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Poprawka 113
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję

Ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych 

przez państwa 
członkowskie do 2020 r. 

w porównaniu z 
poziomami emisji gazów 
cieplarnianych w 2005 r. 

ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE

Emisje gazów 
cieplarnianych przez 

państwa członkowskie w 
2020 r. wynikające z 

wykonania art. 3

(w mln ton równoważnika 
CO2)

Belgia -15% 70954356
Bułgaria 20% 35161279

Republika Czeska 9% 68739717
Dania -20% 29868050

Niemcy -14% 438917769
Estonia 11% 8886125
Irlandia -20% 37916451
Grecja -4% 64052250

Hiszpania -10% 219018864
Francja -14% 354448112
Włochy -13% 305319498

Cypr -5% 4633210
Łotwa 17% 9386920
Litwa 15% 18429024

Luksemburg -20% 8522041
Węgry 10% 58024562
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Malta 5% 1532621
Niderlandy -16% 107302767

Austria -16% 49842602
Polska 14% 216592037

Portugalia 1% 48417146
Rumunia 19% 98477458
Słowenia 4% 12135860
Słowacja 13% 23553300
Finlandia -16% 29742510
Szwecja -17% 37266379

Zjednoczone Królestwo -16% 310387829

Poprawka

Emisje gazów 
cieplarnianych przez 

państwa członkowskie w 
2020 r. wynikające z 

wykonania art. 3

(w mln ton równoważnika 
CO2)

(sektory ETS + nieobjęte 
ETS)

Ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych 

przez państwa 
członkowskie do 2020 r. 
w porównaniu z celami w 

protokole z Kioto

(sektory ETS + nieobjęte 
ETS)

Belgia 110.535 -18%
Bułgaria 100.043 -18%

Republika Czeska 146.541 -18%
Dania 45.402 -18%

Niemcy 798.368 -18%
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Estonia 32.155 -18%
Irlandia 51.526 -18%
Grecja 109.662 -18%

Hiszpania 273.256 -18%
Francja 462.419 -18%
Włochy 396.270 -18%

Cypr -18%
Łotwa 19.546 -18%
Litwa 32.278 -18%

Luksemburg 7.774 -18%
Węgry 88.948 -18%
Malta -18%

Niderlandy 164.207 -18%
Austria 56.394 -18%
Polska 434.302 -18%

Portugalia 62.638 -18%
Rumunia 213.093 -18%
Słowenia 15.355 -18%
Słowacja 54.355 -18%
Finlandia 58.223 -18%
Szwecja 61.531 -18%

Zjednoczone Królestwo 559.581 -18%

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z niniejszą propozycją osiągnięcie celu określonego we wniosku Komisji na 2020 r. 
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wymagałoby wspólnego ograniczenia emisji wynoszącego 18% dla każdego państwa 
członkowskiego odnośnie do jego celu w protokole z Kioto. ETS pozostałby taki sam jak we
wniosku Komisji – COM(2008)0016 wersja ostateczna – COD 2008/0013. Cypr i Malta nie 
są objęte załącznikiem I i nie realizują celów w ramach protokołu z Kioto. Wartości dla tych 
krajów powinny zatem podlegać negocjacjom.
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