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Poprawka 132
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji 
i bardziej skutecznie nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze.  Aby przeciwdziałać 
przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji 
europejskiej ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych 
porozumień międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wprowadzić 
wymóg dotyczący importu przydziałów.
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Poprawka 133
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Firmy nie powinny otrzymać siedmioletniego okresu przejściowego zanim zostaną 
zobowiązane do uiszczenia kosztów ochrony środowiska w związku z powodowaną przez nie 
emisją CO2.

Poprawka 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w 
ramach którego bezpłatne uprawnienia w
2013 r. stanowiłyby 80 % kwoty 
odpowiadającej udziałowi łącznych 
ogólnowspólnotowych emisji z tych 

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, który 
gwarantowałby bezpłatne uprawnienia, w
miarę możliwości w oparciu o konkretne 
poziomy odniesienia.
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instalacji w latach 2005-2007 w łącznej 
rocznej liczbie uprawnień przydzielonych 
w całej Wspólnocie. Liczba bezpłatnych 
uprawnień powinna się następnie 
corocznie zmniejszać o stałą kwotę, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 
2020.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 135
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) W przypadku wszystkich innych
sektorów objętych systemem 
wspólnotowym, prawo do emisji będzie, 
począwszy od roku 2013, poddawane 
licytacjom, chyba że zostanie osiągnięte 
porozumienie międzynarodowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Pełna sprzedaż w drodze licytacji dla wszystkich sektorów począwszy od roku 2013 jest 
jednym z najbardziej skutecznych i pożądanych systemów. Jeżeli osiągnięte zostanie 
porozumienie międzynarodowe, nie będzie ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 136
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w ramach 
którego bezpłatne uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80 % kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. 
Liczba bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Tak długo jak nie 
zostanie osiągnięte międzynarodowe 
porozumienie wyrównujące szanse w 
systemie emisji UE, Komisja powinna 
oszacować, które z sektorów narażone są 
na nieproporcjonalnie niekorzystne 
traktowanie w wyniku licytacji a następnie 
będą one mogły być wyłączone z systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Niektore sektory doznają nieproporcjonalnie niekorzystnych skutków licytacji (np. sektory 
energochłonne). Można by je potraktować wyjątkowo.
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Poprawka 137
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wobec braku międzynarodowego 
porozumienia, przewiduje się inny 
systemu dla sektorów narażonych na 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Aby ograniczyć to ryzyko, sektory 
narażone powinny otrzymać nieodpłatne 
przydziały w wysokości do 80% ich 
średnich emisji w latach 2005-2007. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, jeżeli nie zostanie 
osiągnięte porozumienie międzynarodowe. Trudno jest wykazać znaczenie tego ryzyka, ale ze 
względów zapobiegawczych chcemy umożliwić nieodpłatne przydziały (w oparciu o poziomy 
odniesienia) dla sektorów, w których istnieje ryzyko. W przypadku przyjęcia 
międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich w związku ze sprzedażą przydziałów w drodze licytacji zostanie 
zmniejszone. W związku z tym po zawarciu takiego porozumienia, pełna sprzedaż w drodze 
licytacji powinna stanowić metodę przyznawania przydziałów.

Poprawka 138
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 139
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z poprawek do punktów 16 i 17 preambuły.

Poprawka 140
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie poziomów odniesienia jest uzasadnione jedynie dla sektorów narażonych, 
ponieważ tylko te instalacje otrzymują nieodpłatne przydziały, o których mowa w poprawce 
tego samego autora do punkt preambuły 17a (nowy).

Poprawka 141
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

potencjał techniczny do ograniczenia 
emisji, alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy i odnawialnych 
źródeł energii oraz wychwytywanie i 
składowanie gazów cieplarnianych. Bez 
uszczerbku dla stosowania elektrycznych 
pieców łukowych jako alternatywnego 
procesu produkcji, te zharmonizowane 
zasady powinny uwzględniać także emisje 
związane ze stosowaniem palnych gazów 
odlotowych, w przypadku, kiedy nie 
można uniknąć wytwarzania tych gazów 
odlotowych w procesie produkcyjnym 
stali, w szczególności w wielkopiecowym 
procesie produkcyjnym oraz zapewniać 
nieodpłatne przyznawanie przydziałów dla 
procesu produkcyjnego, w którym 
powstają te gazy. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie powinny
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i sektora ogrzewania 
oraz chłodzenia dostarczanych do 
instalacji przemysłowych. Nie powinny 
oprócz tego prowadzić do niepotrzebnego 
zakłócania konkurencji pomiędzy 
działaniami przemysłowymi 
prowadzonymi w instalacjach 
zarządzanych przez jednego operatora 
a produkcją w instalacjach objętych 
outsourcingiem. Powinny one mieć 
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
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Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na poprawce sprawozdawcy (5), ale zamiast pozostawienia 
decyzji o gazach odlotowych Komisji, zapewnia, że nieodpłatne przydziały są przyznawane 
dla tych gazów, aby odpowiednio zachęcić do ich zrównoważonego wykorzystywania. 
Poprawka dodaje ponadto ważny aspekt do podejścia związanego z poziomami odniesienia 
zapewniając, że uwzględnia się również techniczny potencjał ograniczenia emisji.

Poprawka 142
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Te zharmonizowane 
przepisy mogą również uwzględniać 
emisje związane z wykorzystywaniem 
palnych gazów odlotowych w przypadku, 
gdy nie można uniknąć wytwarzania tych 
gazów odlotowych w przemysłowym 
procesie produkcyjnym; w związku z tym 
przepisy mogą wprowadzać nieodpłatne 
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rynku. Omawiane przepisy nie mogą
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

przyznawanie przydziałów dla operatorów 
instalacji, w których wykorzystuje się te 
gazy, lub w których one powstają.
Przepisy te nie powinny stanowić zachęty 
do zwiększania emisji oraz powinny 
zagwarantować, że coraz większy odsetek 
tych uprawnień będzie sprzedawany w 
drodze licytacji. Liczba uprawnień musi 
zostać określona przed rozpoczęciem 
okresu handlu, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie powinny również prowadzić 
do nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
rynkach energii elektrycznej i sektora 
ogrzewania i chłodzenia dostarczanych do 
instalacji przemysłowych. Nie powinny 
oprócz tego prowadzić do niepotrzebnego 
zakłócania konkurencji pomiędzy
działaniami przemysłowymi 
prowadzonymi w instalacjach 
zarządzanych przez jednego operatora 
a produkcją w instalacjach objętych 
outsourcingiem. Powinny one mieć 
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en
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Poprawka 143
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Bez uszczerbku dla 
stosowania elektrycznych pieców 
łukowych jako alternatywnego procesu 
produkcji, te zharmonizowane zasady 
mogą uwzględniać także emisje związane 
ze stosowaniem palnych gazów 
odlotowych z wielkich pieców tlenowych 
oraz pieców koksowniczych, 
w przypadkach, kiedy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w procesie produkcyjnym stali w wielkich 
piecach tlenowych i koksowniczych; w 
związku z tym zasady mogą przewidywać, 
aby uprawnienia były przydzielane 
nieodpłatnie w odniesieniu do wielkich 
pieców i pieców koksowniczych, w których 
wytwarzane są te gazy. Przepisy te nie 
powinny stanowić zachęty do zwiększania 
emisji oraz powinny zagwarantować, że 
coraz większy odsetek tych uprawnień 
będzie sprzedawany w drodze licytacji. 
Liczba uprawnień musi zostać określona 
przed rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
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licytacji. zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Gazy rafineryjne są uwarunkowanym technicznie produktem ubocznym procesu rafineryjnego 
i nie da się ich uniknąć.  Są to emisje pochodzące z procesów technologicznych, które 
powinny otrzymać bezpłatny przydział uprawnień do emisji

Poprawka 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka popiera wprowadzenie przez sprawozdawcę zharmonizowanych 
standardów. Dla wzmocnienia tego podejścia dodaje się następujące wyjaśnienia:

- podstawą standardów muszą być najbardziej skuteczne techniki („front runner”) 
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- potencjał techniczny stanowi podstawowe kryterium określone w załączniku III ust. 3 
obowiązującej dyrektywy (np. uwzględnianie emisji związanych z procesami)

- wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla nie jest powiązane z opracowaniem 
standardów

- należy zapobiegać zwiększaniu emisji na jednostkę produkcji przy jednoczesnym 
umożliwieniu rozwoju

- zainteresowane sektory powinny być konsultowane 

Poprawka 145
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasady ustalania standardów sektorowych muszą zostać uzgodnione z zainteresowanymi 
sektorami oraz odzwierciedlać obecny stan emisji i opcji technicznych w przypadku redukcji 
emisji w takim sektorze. Techniki w dokumentach BREF mogą posłużyć za dokumenty 
referencyjne dla tego procesu.

Poprawka 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Nie mogą 
oprócz tego prowadzić do niepotrzebnego 
zakłócania konkurencji pomiędzy 
działaniami przemysłowymi 
prowadzonymi w instalacjach 
zarządzanych przez jednego operatora 
a produkcją w instalacjach objętych 
outsourcingiem. Powinny one mieć 
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty, za 
wyjątkiem energii elektrycznej 
pochodzącej z gazów odlotowych i innych 
pozostałości oraz energii elektrycznej 
wytwarzanej w połączeniu z 
przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej na zużycie własne operatora 
instalacji. Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki podobna jest do poprawki sprawozdawcy nr 5: Produkcja gazów 
przemysłowych w ramach outsoutsingu może być bardziej wydajna pod względem 
energetycznym. Dlatego też nie powinno być zakłóceń konkurencji. CO2 pochodzący z gazów 
odlotowych jest nierozdzielnie związany z instalacjami wytwarzającymi te gazy. Sprzedaż 
w drodze licytacji niepotrzebnie obciążałaby omawiane instalacje i zniechęciła do wydajnego 
wykorzystywania gazów odlotowych. Energia elektryczna i cieplna produkowana w związku z 
procesami przemysłowymi i energia elektryczna powstająca z pozostałości jest przyjaznym 
dla środowiska rozwiązaniem w zakresie dostaw energii dla tych procesów przemysłowych.

Poprawka 147
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka kładzie nacisk na wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących 
kwestii: Zharmonizowanej koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględniania 
czynników charakterystycznych dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania 
wyników, konsultacji z zainteresowanymi branżami. Alternatywne metody produkcji mogą być 
uznane za standardy jedynie, jeśli są ogólnie stosowane. Odwołanie do potencjału w Aneksie 
III do istniejącej Dyrektywy zostanie zachowane celem wyjaśnienia technologicznego 
charakteru tych standardów.

Poprawka 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Bez względu 
na kryteria specyficzne dla 
poszczególnych gałęzi przemysłu, przepisy 
te powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, ogólnie stosowane
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy i odnawialnych 
źródeł energii oraz potencjał obejmujący 
techniczny potencjał ograniczenia emisji. 
Przepisy te powinny stanowić zachętę do 
zmniejszania konkretnych emisji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona na 
podstawie standardów, tak by umożliwić 
właściwe funkcjonowanie rynku. 
Omawiane przepisy nie mogą również 
prowadzić do nadmiernych zakłóceń 
konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć równe zastosowanie do nowych 
podmiotów rynkowych prowadzących te 
same rodzaje działalności co istniejące 
instalacje otrzymujące przejściowe 
bezpłatne uprawnienia. Aby uniknąć 
jakichkolwiek zakłóceń konkurencji na 
rynku wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji. Celem określenia zasad ustalania 
standardów w poszczególnych sektorach 
Komisja przeprowadzi konsultacje z 
zainteresowanymi sektorami.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka kładzie nacisk na wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących 
kwestii: Zharmonizowanej koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględniania 
czynników charakterystycznych dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania 
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wyników, konsultacji z zainteresowanymi branżami. Alternatywne metody produkcji mogą być 
uznane za standardy jedynie, jeśli są ogólnie stosowane. Odwołanie do potencjału w Aneksie 
III do istniejącej Dyrektywy zostanie zachowane celem wyjaśnienia technologicznego 
charakteru tych standardów.

Poprawka 149
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. W przypadku produkcji 
ciepła EU ETS powinien zapewnić 
równość traktowania wszystkich 
producentów energii cieplnej oraz
uwzględniać jej powszechność i zależność 
od warunków meteorologicznych. Należy 
także mieć na uwadze, że w celu ochrony 
środowiska możliwe jest przenoszenie 
produkcji do instalacji z instalacji 
nieobjętych systemem a także, dla 
uniknięcia zakłócenia warunków 
konkurencji, zapobiec przenoszeniu 
produkcji do instalacji nieobjętych 
systemem. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
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wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

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

Or. pl

Uzasadnienie

Dla dużych producentów ciepła, pracujących na potrzeby systemów ciepłowniczych, 
konieczność poniesienia kosztu obsługi EU ETS, w tym kosztu zakupu uprawnień, który muszą 
uwzględnić w cenie ciepła dla klientów, jest poważnym zakłóceniem warunków konkurencji. 
Stwarza to poważne zagrożenie przenoszenia produkcji do instalacji mniejszych, z reguły 
mniej efektywnych, i nie nadzorowanych – zagrożenie „wyciekiem” emisji CO2 z systemu, 
oraz, per saldo, realnym zwiększeniem tej emisji.

Poprawka 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie wodoru jest obecnie badane do użytku stacjonarnego (zdecentralizowana 
produkcja energii elektrycznej) oraz do użytku niestacjonarnego w UE jako nośnika czystej 
energii wybranego przez decydentów politycznych. Jego wykorzystanie jest silnie uzasadniane 
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względami ekologicznymi, które ukazują w ocenach porównywalny, o ile nie lepszy „sposób 
wykorzystania” cyklu emisji CO2 w porównaniu z innymi paliwami.

Poprawka 151
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój w zakresie łączonej energii elektrycznej i cieplnej to jeden z deklarowanych celów 
UE. Oprócz wspomnianych tu technologii, zasady rozdzielania uprawnień powinny 
gwarantować, że handel uprawnieniami de emisji zmierzający do rozwoju technologii 
dysponujących większym potencjałem w zakresie redukcji dwutlenku węgla, a zwłaszcza 
łączonej energii elektrycznej i cieplnej. Poprawka ta wnosi spójność z innymi przepisami 
dotyczącymi we wniosku łączonej energii cieplnej i elektrycznej.

Poprawka 152
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wskazane wydaje się objęcie przepisami ogółu instalacji.

Poprawka 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Aby zapewnić wydajność ich odzysku, dozwolona musi być maksymalna 
elastyczność ich wykorzystania. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów 
produkcyjnych w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów 
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oraz redukcji emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach  
nie powinna być przedmiotem licytacji.

Poprawka 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty, z 
wyjątkiem energii elektrycznej 
pochodzącej z gazów odlotowych z 
przemysłowych procesów produkcyjnych. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 155
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 

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

uwzględniać stopniową poprawę 
wydajności pod względem emisji CO2 w 
związku z postępującym rozwojem 
technologii. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

Or. el

Uzasadnienie

Z czasem technologie zmieniają się i polepszają, a wskaźniki odniesienia powinny zatem być 
brane pod uwagę w związku z rozwojem.
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Poprawka 156
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjasnienie, że „przejściowy” odnosi się do międzynarodowej umowy, która przywraca 
równe warunki konkurencji (aby zapobiec przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich).

Poprawka 157
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Najważniejszym i najbardziej naturalnym sposobem walki ze zmianami klimatycznymi jest 
zalesianie oraz wprowadzanie łąk w celu sekwestracji węgla. Wykorzystanie najlepszych  
dostępnych technologii (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY)  jest kluczem do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 158
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój w zakresie łączonej energii elektrycznej i cieplnej to jeden z deklarowanych celów 
UE. Oprócz wspomnianych tu technologii, zasady rozdzielania uprawnień powinny 
gwarantować, że handel uprawnieniami de emisji zmierzający do rozwoju technologii 
dysponujących większym potencjałem w zakresie redukcji CO2, a zwłaszcza łączonej energii 
elektrycznej i cieplnej.
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Poprawka 159
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz inne 
kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty.
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można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. pl

Uzasadnienie

Zjawisko określane mianem „wycieku emisji „ a będące w rzeczywistości jedynie zdrową 
odpowiedzią rynku na przepisy niedostosowane do sytuacji gospodarczej Wspólnoty, wystąpi 
z całą pewnością i spowoduje dalsze pogłębienie problemów gospodarczych związanych z 
gwałtownie rosnącymi obciążeniami finansowymi oraz administracyjnymi gospodarek krajów 
członkowskich. Natomiast, centralna redystrybucja uprawnień emisyjnych, w celu wspierania 
wybranych sektorów jest mechanizmem niewydolnym i szkodliwym z punktu widzenia 
gospodarki rynkowej.

Poprawka 160
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 

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

porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota przyjmie 
również zasadę bezpłatnego przydziału 
w oparciu o ujednolicone na szczeblu 
Wspólnoty przepisy prawne dla sektorów 
lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria.

Or. de

Uzasadnienie

Również w tym przypadku wprowadzenie standardu w oparciu o najlepsze dostępne 
technologie stanowi rozwiązane najbardziej wydajne i opłacalne.
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Poprawka 161
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19)  Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. W razie, gdyby nie zostało 
jeszcze zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu –
wprowadzające obowiązkowe 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, analogiczne do 
obowiązujących w UE, w krajach 
reprezentujących masę krytyczną 
produkcji w sektorach, które objęte są 
unijnym systemem handlu przydziałami 
emisji i nie korzystają z bezpłatnych 
przydziałów – konieczne będzie 
zapobieganie temu, by emisje gazów 
cieplarnianych poza Wspólnotą nie 
osłabiały skuteczności działań Wspólnoty, 
prowadząc do tzw. „wycieku emisji”. 
Należy przyjąć odnośne przepisy 
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można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

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

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji 
i bardziej skutecznie nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze. Aby przeciwdziałać 
przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji 
europejskiej ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych 
porozumień międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wprowadzić 
wymóg dotyczący importu przydziałów.
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Poprawka 162
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

otrzymać do 80% nieodpłatnych 
przydziałów, aby uwzględnić zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie, które sektory (podsektory) mogą wnioskować o nieodpłatne przyznanie 
przydziałów, jeżeli nie zostanie przyjęte porozumienie międzynarodowe, wymaga rewizji, aby 
uniknąć nadmiernej kompensacji. Narażone sektory zużywające dużo energii elektrycznej 
mogą otrzymać kompensację poprzez nieodpłatne przyznanie przydziałów na ich zużycie 
energii, tak by mogły być traktowane na równi z sektorami z wysokimi kosztami 
bezpośrednimi oraz sektorami z wysokimi kosztami pośrednimi. Nie otrzymają one jednak 
nieodpłatnych przydziałów na wszystkie niebezpośrednie emisje, ponieważ sektory wymagają 
również pracy w zakresie dekarbonizacji.

Poprawka 163
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę, ponieważ kraje z załącznika I 
Protokołu z Kioto przyjęły zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych o około 25-
40% do roku 2020 w porównaniu z rokiem 
1990. Aby utrzymać przewodnictwo w 
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cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

grupie państw z załącznika I, UE będzie 
musiała obniżyć poziom emisji gazów 
cieplarnianych poniżej tego poziomu.
Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz inne kraje 
emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych z instalacji mniej 
efektywnych pod względem ograniczania 
emisji dwutlenku węgla w krajach 
trzecich, w których przemysł nie 
podlegałby porównywalnym 
ograniczeniom, jeśli chodzi o emisję 
dwutlenku węgla (ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, tzw. „wyciek emisji”), 
co byłoby jednocześnie niekorzystne 
ekonomicznie dla niektórych 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
gospodarki we Wspólnocie, które 
podlegają międzynarodowej konkurencji. 
Mogłoby to osłabić korzyści oraz 
integralny wpływ na środowisko płynące z 
działań Wspólnoty. Celem ograniczenia 
ryzyka związanego z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, Komisja winna wesprzeć 
sporządzenie światowego porozumienia 
sektorowego, a w przypadku niemożności 
zawarcia takiego porozumienia,
Wspólnota powinna dokonać bezpłatnego 
rozdziału do 100 % przydziałów dla
podsektorów lub instalacji spełniających 
odpowiednie kryteria. Określenie tych
podsektorów i instalacji oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji. 
W przypadku określonych podsektorów i 
instalacji, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
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wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Poprawka 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

formie załącznika wykaz energochłonnych 
sektorów przemysłu narażonych na tzw. 
wyciek emisji. Wspólnota będzie nadal 
dokonywała bezpłatnego rozdziału 
wszystkich przydziałów emisji dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria określające ryzyko 
„wycieku emisji”. Określenie tych 
sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji. W 
przypadku określonych sektorów lub 
podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku „wycieku emisji”, a 
energia elektryczna ma wysoki udział w 
kosztach produkcji i jest wytwarzana w 
sposób wydajny, podjęte działania mogą 
uwzględniać zużycie energii.

Or. pl

Uzasadnienie

Wykaz sektorów obarczonych ryzykiem “wycieku emisji” zapewni przejrzystość i 
zabezpieczenie prawne. W przypadku zidentyfikowanego ryzyka “wycieku emisji” rozdział 
będzie oparty na „standardach”, i będzie bezpłatny dla 100% przydziału emisji opartego na 
tych „standardach”.

Poprawka 165
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Biorąc pod 
uwagę możliwość znacznej utraty 
udziałów w rynku na rzecz instalacji 
znajdujących się poza Wspólnotą, które 
nie podejmują porównywalnych starań w 
celu ograniczenia emisji, należy dołączyć 
do niniejszej dyrektywy jako załącznik 
listę energochłonnych sektorów przemysłu 
przyczyniających się do tzw. „wycieku 
emisji”. Wspólnota będzie nadal 
dokonywać bezpłatnego rozdziału 100 % 
wszystkich przydziałów dla sektorów lub 
podsektorów spełniających odpowiednie 
kryteria zagrożenia tzw. „wyciekiem 
emisji”. Określenie tych sektorów i 
podsektorów oraz wymaganych środków 
będzie przedmiotem ponownej oceny, 
której celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
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podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie listy sektorów zagrożonych tzw. „wyciekiem emisji” zapewni przejrzystość i 
większe bezpieczeństwo prawne. W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa tzw. „wycieku 
emisji” przydziały powinny następować na podstawie standardów, lecz muszą one być w 
100% bezpłatne.

Poprawka 166
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać wszelkich zakłóceń na rynku wewnętrznym powodowanych rozdziałem 
przydziałów, który skutkowałby przenoszeniem produkcji z zakładów specjalizujących się w 
produkcji gazów przemysłowych do odbiorców takich gazów, co w rezultacie przyniosłoby 
zwiększenie emisji CO2. Zakłócenie aktualnych metod produkcji gazów przemysłowych w 
sposób wydajny pod względem energii może przynieść odwrotne skutki.

Poprawka 168
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Projekt dyrektywy ma obecnie za zadanie złagodzić negatywne konsekwencje ekologiczne 
związane ze sprzedażą uprawnień w drodze licytacji z braku międzynarodowego 
porozumienia, lecz nie zajmuje się w sposób kompleksowy negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdyby porozumienie międzynarodowe nie 
stworzyło równych szans dla przedsiębiorstw w konkurujących ze sobą krajach.
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Poprawka 169
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznawanie 100% nieodpłatnych przydziałów energochłonnym sektorom przemysłowym 
będącym jednymi z największych emitentów gazów cieplarnianych jest niewłaściwe. Sektory te 
powinny ponosić koszty środowiskowe wynikające z ich działań na tych samych zasadach, co 
firmy w innych sektorach, w celu uniknięcia sztucznych zakłóceń między działaniami 
prowadzonymi po jednej czy drugiej stronie „linii granicznej nieodpłatnych przydziałów”.  
Międzynarodową konkurencyjność można realizować przy pomocy innych środków, takich jak 
dostosowania podatku granicznego czy wymaganie włączenia do systemu handlu 
uprawnieniami do emisji także przywozu z krajów nieuczestniczących w UNFCCC.

Poprawka 170
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 

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

których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie z jednej 
strony przewidywalności oraz podjęcia 
działań tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji z 
drugiej strony. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. hu
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Poprawka 171
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem oceny przeprowadzonej do 
30 grudnia 2009 r., której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji. W 
przypadku określonych sektorów lub 
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można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by sektory przemysłu odpowiednio wcześnie wiedziały, czy podlegają pod 
sprzedaż w drodze licytacji, czy też nie, tak by mogły poczynić odpowiednie inwestycje.

Poprawka 172
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Sektory będą musiały same 
udowodnić, że spełniają kryteria 
zwolnienia do 30 czerwca 2009 r. tak, by 
Komisja mogła dokonać oceny w grudniu 
2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by sektory przemysłu odpowiednio wcześnie wiedziały, czy podlegają pod 
sprzedaż w drodze licytacji, czy też nie, tak by mogły poczynić odpowiednie inwestycje.
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Poprawka 173
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kompensacji. Mechanizm korekty 
stosowany na granicach powinien być 
zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w
szczególności wobec Światowej 
Organizacji Handlu.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 174
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Sektory energochłonne, w których istnieje ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich zostały już objęte poprawką tego samego autora do punktu 
preambuły 17a (nowy).
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Poprawka 175
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r.
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji.
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zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja dokona zatem przeglądu 
sytuacji najpóźniej do czerwca 2011 r., 
przeprowadzi konsultacje ze wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi oraz, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych, przedłoży raport 
analityczny oceniający sytuację ze 
szczególnym uwzględnieniem 
energochłonnych sektorów narażonych na 
ryzyko wycieków emisji. Raportowi temu 
powinny towarzyszyć odpowiednie 
propozycje obejmujące ustalanie proporcji 
limitów emisji otrzymywanych bezpłatnie 
oraz, jako uzupełnienie, efektywny system 
wyrównawczy, celem stworzenia równych 
warunków dla instalacji we Wspólnocie 
narażonych na powyższe ryzyko i dla 
instalacji w krajach trzecich. System taki 
nakładałby na importerów wymogi, które 
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rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które nie podlegają 
porównywalnym środkom na rzecz 
ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

nie mogłyby być bardziej korzystne niż 
wymogi mające zastosowanie do instalacji 
w obrębie UE, na przykład przez 
obowiązek wykupienia uprawnień do 
emisji. Wszelkie podjęte działania 
musiałyby być zgodne z zasadami 
UNFCCC, a w szczególności z zasadą 
wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. pl

Uzasadnienie

Ocena zostanie przeprowadzona dla wszystkich sektorów, jednak ze szczególnym naciskiem 
na sektory narażone. Wyjaśnienie, że systemy wyrównawcze emisji zostaną wykorzystane jako 
uzupełnienie głównych środków. Wyjaśnienie, że tego typu systemy wyrównawcze mogą mieć 
zastosowanie również w przypadku eksportu.
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Poprawka 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 178
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wliczenia zwiększonych kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów wynikających jedynie z 
przepisów niniejszej dyrektywy bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które nie podlegają 
porównywalnym środkom na rzecz 
ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en
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Poprawka 179
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Jako że umowa międzynarodowa ma się pojawić w grudniu 2009 r., niewskazane jest 
odkładanie do 2011 r. przeglądu przepisów wspólnotowych. Dla zabezpieczenia inwestycji 
istotne jest, aby jak najwcześniej wyodrębnić sektory narażone na ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Ważne jest też, aby można było 
aktualizować listę, uwzględniając wszelkie znaczące zmiany na arenie światowej w dziedzinie 
zmian klimatu. Aktualizacja ta nie powinna być jednak przeprowadzana w sposób 
jednostronny na szczeblu europejskim, jeśli brak jest istotnych zmian w skali 
międzynarodowej.
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Poprawka 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zabezpieczenia inwestycji istotne jest, aby jak najwcześniej wyodrębnić sektory narażone 
na ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. W tym 
celu należy uwzględnić w tekście dyrektywy wnioski z prac DG ds. Przedsiębiorstw dotyczące 
określania tych sektorów. Pełna lista powinna być gotowa najpóźniej 30 czerwca 2009 r.

Poprawka 181
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Wymóg importu 
przydziałów powinien nakładać na 
importerów wymogi, które nie mogłyby 
być bardziej korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE,
pod względem wykupu uprawnień do 
emisji. System musiałby być zgodny
z zasadami UNFCCC, a w szczególności 
z zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 182
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji lub w oparciu o taryfy 
WTO dotyczące importu produktów, które 
nie są przyjazne dla środowiska. Komisja 
powinna zbadać możliwość wprowadzenia 
takich środków do lipca 2009 r. Wszelkie 
podjęte działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sektory przemysłu mogły przeprowadzić inwestycje konieczne do dostosowania do 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, ważne jest, by jak najszybciej znane były konkretne 
skutki tego systemu dla danego sektora.

Poprawka 183
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r.
Komisja powinna określić, które 

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

energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. hu
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Poprawka 184
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en

Poprawka 185
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich.
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Należałoby również wziąć 
pod uwagę kwestię zabezpieczenia 
dostępności surowców w Unii 
Europejskiej, szczególnie w odniesieniu 
do tych surowców, których niedostatek 
doskwiera europejskim przedsiębiorstwom 
przemysłowym. Surowce są ważnym 
czynnikiem pomyślnego rozwoju 
gospodarczego we Wspólnocie, dlatego też 
zasadnicze znaczenie ma długoterminowe 
zabezpieczenie dostępności surowców.
Musiałyby one być również zgodne z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
Wspólnoty, w tym z Porozumieniem WTO.

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do surowców staje się w coraz większym stopniu głównym czynnikiem udanego 
rozwoju gospodarczego i dlatego ma ogromne znaczenie ekonomiczne. Ogromne obciążenie 
kosztami, z jakim wiąże się sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji dla niektórych 
branż, doprowadzi do zaprzestania produkcji krajowej i zakupów od krajów trzecich. 
Wynikiem tego jest z kolei większe uzależnienie od importu. Inną konsekwencją tego 
obciążenia jest przeniesienie produkcji do krajów trzecich posiadających surowce.
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Poprawka 186
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do punktu 19 preambuły.

Poprawka 187
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W odniesieniu do punktów 
preambuły 18,19 i 20, nie należy tworzyć 
zbytecznych zakłóceń konkurencji między 
instalacjami, niezależnie od tego, czy są 
one zewnętrzne, czy też nie.

Or. en

Uzasadnienie

Outsourcing działań dokonywany przez wiele sektorów umożliwia wydajność energetyczną 
oraz zmniejszenie zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich emisji CO2 w porównaniu do 
instalacji wewnętrznych (t.j. własna produkcja/zarządzanie) Należy unikać wszelkich zakłóceń 
na rynku wewnętrznym powodowanych rozdziałem przydziałów, który skutkowałby 
przeniesieniem produkcji z instalacji zewnętrznych do instalacji wewnętrznych, co w 
rezultacie przyniosłoby zwiększenie emisji CO2.
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Poprawka 188
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE409.584v01-00 82/109 AM\733252PL.doc

PL

jakim jest produkcja 20% energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2020 oraz wspieranie 
racjonalizacji zużycia energii, innowacji i 
postępu technicznego. Tam, gdzie jest to 
zgodne z dążeniem do osiągnięcia 
powyższych celów, należy przewidzieć 
możliwość zawierania z krajami trzecimi 
umów służących stworzeniu zachęt do 
ograniczenia emisji w tych krajach i 
prowadzących do rzeczywistej, dodatkowej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 
jednocześnie wspierających tworzenie 
nowatorskich rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę we 
Wspólnocie oraz postęp techniczny w 
krajach trzecich. Tego rodzaju umowy 
mogą być ratyfikowane przez więcej niż 
jeden kraj. Po zawarciu przez Wspólnotę 
odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

jakim jest produkcja 20% energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2020 oraz wspieranie 
racjonalizacji zużycia energii, innowacji i 
postępu technicznego. Po zawarciu przez 
Wspólnotę odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie kompensacji powinno być uzależnione od kompleksowego porozumienia 
międzynarodowego po roku 2012. Zasygnalizowanie chęci zawarcia dwustronnego 
porozumienia obejmującego projekty finansowe, nawet jeżeli proces w ramach konwencji 
UNFCCC jest opóźniony, mogłoby zaszkodzić w osiągnięciu porozumienia.

Poprawka 189
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Celem zapewnienia równych 
warunków konkurencji we Wspólnocie 

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

należy ujednolicić zasady wykorzystania 
przez operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego „kredytów” z tytułu 
ograniczenia emisji poza granicami 
Wspólnoty. Protokół z Kioto do konwencji 
UNFCCC określa wymierne cele w 
zakresie ograniczenia emisji przez kraje 
rozwinięte w latach 2008-2012 oraz 
ustanawia jednostki redukcji emisji (ERU) 
i poświadczone redukcje emisji (CER) dla, 
odpowiednio, mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM) i projektów wspólnego 
wdrażania, oraz sposób ich 
wykorzystywania przez kraje rozwinięte na 
potrzeby częściowego osiągnięcia tych 
celów. Ramy protokołu z Kioto po 2012 r. 
nie pozwolą na tworzenie jednostek ERU 
bez ustanowienia nowych wymiernych 
celów w zakresie ograniczenia emisji przez 
kraje, w których realizowane są projekty 
CDM, jednak kredyty CDM będą mogły 
ewentualnie być nadal generowane. Na 
wypadek zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
należy zapewnić możliwość dodatkowego 
stosowania jednostek redukcji emisji 
(ERU) i poświadczonych redukcji emisji 
(CER) pochodzących z krajów, które 
przystąpią do tego porozumienia. Projekty 
CER i ERU przyjęte na mocy przyszłego 
porozumienia międzynarodowego w 
sprawie zmian klimatu powinny odnieść 
trwały wpływ pod względem 
środowiskowym i społecznym, przynieść 
korzyści dla środowiska, przyczynić się do 
uniknięcia przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich oraz 
zawierać przejrzysty mechanizm walidacji 
i weryfikacji.  Jeśli porozumienie takie nie 
zostałoby zawarte, możliwość dalszego 
stosowania jednostek CER i ERU miałaby 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie tej 
zachęty i utrudniałaby osiągnięcie celów 
Wspólnoty w zakresie zwiększonego 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Stosowanie jednostek CER i ERU 
powinno być spójne z wyznaczonym przez 
Wspólnotę celem, jakim jest produkcja 
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redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 
jednocześnie wspierających tworzenie 
nowatorskich rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę we 
Wspólnocie oraz postęp techniczny w 
krajach trzecich. Tego rodzaju umowy 
mogą być ratyfikowane przez więcej niż 
jeden kraj. Po zawarciu przez Wspólnotę 
odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

20% energii ze źródeł odnawialnych w 
roku 2020 oraz wspieranie racjonalizacji 
zużycia energii, innowacji i postępu 
technicznego. Tam, gdzie jest to zgodne z 
dążeniem do osiągnięcia powyższych 
celów, należy przewidzieć możliwość 
zawierania z krajami trzecimi umów 
służących stworzeniu zachęt do 
ograniczenia emisji w tych krajach i 
prowadzących do rzeczywistej, dodatkowej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a 
jednocześnie wspierających tworzenie 
nowatorskich rozwiązań przez 
przedsiębiorstwa mające siedzibę we 
Wspólnocie oraz postęp techniczny w 
krajach trzecich. Tego rodzaju umowy 
mogą być ratyfikowane przez więcej niż 
jeden kraj. Po zawarciu przez Wspólnotę 
odpowiedniego porozumienia 
międzynarodowego, dostęp do kredytów z 
tytułu projektów w krajach trzecich 
powinien zostać zwiększony równolegle do 
zwiększenia poziomu redukcji emisji, jaki 
ma zostać osiągnięty poprzez system 
wspólnotowy.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty CDM i JI przyjęte na mocy przyszłego porozumienia międzynarodowego w sprawie 
zmian klimatu powinny charakteryzować się wysoką jakością i przynosić korzyści 
środowiskowe i społeczne. 

Poprawka 190
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 

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

dodatkowych i stałych redukcji emisji z 
projektów w krajach w konstruktywny 
sposób przyczyniających się do 
rozwiązania problemu zmian 
klimatycznych. Kiedy tylko kraje 
ratyfikują międzynarodowe porozumienie 
w sprawie zmian klimatycznych, kredyty 
typu „złoty standard” pochodzące z tych 
krajów powinny być akceptowalne dla 
wszystkich systemów handlu 
uprawnieniami do emisji. Celem 
zapewnienia przewidywalności, operatorzy 
powinni mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER typu „złoty standard” i 
ERU typu „złoty standard”. Operatorom 
powinno zezwalać się na wykorzystywanie 
takich kredytów do średniej wartości 5% 
ich emisji, w okresie od 2013 do 2020 r. 
pod warunkiem, że w latach 2008 - 2012 
wykorzystają mniej niż 6,5% jednostek 
ERU i CER w porównaniu z ich emisjami 
z 2005 r. i nie zachowają uprawnień na 
mocy art. 11a ust. 2 Dyrektywy 
2003/87/WE. Zapewni to, że w latach 
2008 - 2012 operatorzy skutecznie 
ograniczą emisje poniżej poziomów z roku 
2005. Zapewni to wykorzystanie 1,7 
miliarda ton w okresie od 2008 do 2009 r. 
bądź 300 milionów ton wykraczających 
poza wniosek Komisji, co stanowi około 
50% starań. Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
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przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Poprawka 191
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) System wspólnotowy oraz systemy 
handlu emisjami innych państw powinny 
ułatwiać wnioskowanie o kredyty z 
prawdziwych, weryfikowalnych, 
dodatkowych i stałych redukcji emisji z 
projektów w krajach w konstruktywny 
sposób przyczyniających się do 
rozwiązania problemu zmian 
klimatycznych. Kiedy tylko kraje 
ratyfikują przyszłe międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian 
klimatycznych, kredyty typu „złoty 
standard" zaakceptowane w ramach 
konwencji UNFCCC pochodzące z tych 
krajów powinny być akceptowalne dla 
wszystkich systemów handlu 
uprawnieniami do emisji. Celem 
zapewnienia przewidywalności, operatorzy 
powinni mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
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jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

jednostek UNFCCC typu CER i ERU. 
Operatorom powinno zezwalać się na 
wykorzystywanie takich kredytów do 
średniej wartości 5% ich emisji, w okresie
od 2013 do 2020 r. pod warunkiem, że w 
latach 2008 - 2012 wykorzystają mniej niż 
6,5% jednostek ERU i CER w porównaniu 
z ich emisjami z 2005 r. i nie zachowają 
uprawnień na mocy art. 11a ust. 2 
Dyrektywy 2003/87/WE. Zapewni to, że 
w latach 2008 - 2012 operatorzy 
skutecznie ograniczą emisje poniżej 
poziomów z roku 2005. Ponadto, zapewni 
to także wykorzystanie 1,9 miliarda ton 
w okresie od 2008 do 2009 r. bądź 
dodatkowych 500 milionów ton 
wykraczających poza wniosek Komisji, co 
stanowi 50% starań. Ponieważ do 2015 r. 
państwa członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
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począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zaakceptuje pewne zasady i projekty na poziomie ONZ a następnie zastosuje drugi 
filtr na poziomie UE, może to przynieść negatywne skutki na przyszłe negocjacje ze wspólnotą 
międzynarodową. Logiczne jest, by zaakceptować w ramach UE, to co już zaakceptowaliśmy 
w negocjacjach ONZ.

Poprawka 192
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć optymalną elastyczność, sugeruje się, że państwa członkowskie powinny 
wzajemnie uznawać rodzaje projektów już uznane w jednym z pozostałych państw 
członkowskich.

Poprawka 193
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-1012, do pozostałego poziomu, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-1012. Ponieważ do 2015 r. państwa 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć optymalną elastyczność, państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać 
rodzaje projektów już uznane w jednym z pozostałych państw członkowskich.
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Poprawka 194
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego 
w okresie 2008-2012, do 5 % ich emisji
w danym roku. Ponieważ do 2015 r. 
państwa członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane 
z tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
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2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER z projektów typu złoty 
standard, które zostały zatwierdzone przez 
wszystkie państwa członkowskie w ramach 
systemu wspólnotowego w okresie 2008-
1012, do pozostałego poziomu 50%, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-1012. Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych
(„przechowywanie” jednostek CER), 
pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER wydanych w związku z 
redukcjami emisji przed 2012 r. na 
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na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

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

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia klimatu wynik projektów CDM w najlepszym przypadku się zeruje -
umożliwiając krajom wymienionym w załączniku I otrzymywanie jednostek CER poprzez 
inwestowanie w przedsięwzięcia służące redukcji emisji w krajach rozwijających się przy 
jednoczesnym udzielaniu pomocy w osiąganiu trwałego rozwoju krajom, w których takie 
projekty są realizowane. Doświadczenie zdobyte w poprzednim okresie uczy jednak, że 
zatwierdzono tak zwane projekty „niedodatkowe”, które przeprowadzono by mimo wszystko. 
Skutkuje to zwiększonymi emisjami w skali światowej. W celu uniknięcia nadużyć potrzebne są 
standardy wyznaczające jasne kryteria środowiskowe i społeczne oraz dotyczące 
dodatkowości. 

Poprawka 196
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Niespójnością byłoby zezwalanie na kompensaty w takich sektorach przemysłu, które 
stwarzają ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich. Uznawanie 
kredytów z inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach 
mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych 
produkcji do krajów trzecich.

Poprawka 197
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia będzie się opóźniać, należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania we 
wspólnotowym systemie handlu kredytów
z tytułu wysokiej jakości projektów na 
drodze umów z krajami trzecimi. Tego 
rodzaju umowy, które mogą być umowami 
dwu- lub wielostronnymi, mogłyby 
umożliwić dalsze uznawanie w ramach 
systemu wspólnotowego tych projektów, 
które prowadziły do wygenerowania ERU 
do 2012 r., ale nie prowadzą do tego 
samego skutku w ramach protokołu z 
Kioto.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie kompensaty w ramach JI  powinno być uzależnione od kompleksowego 
porozumienia międzynarodowego po roku 2012. Zasygnalizowanie chęci zawarcia 
dwustronnego porozumienia obejmującego finansowanie projektów, nawet jeżeli proces w 
ramach konwencji UNFCCC jest opóźniony, mogłoby zaszkodzić w osiągnięciu 
porozumienia.
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Poprawka 198
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia będzie się opóźniać, należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania we 
wspólnotowym systemie handlu kredytów 
z tytułu wysokiej jakości projektów na 
drodze umów z krajami trzecimi. Tego 
rodzaju umowy, które mogą być umowami 
dwu- lub wielostronnymi, mogłyby 
umożliwić dalsze uznawanie w ramach 
systemu wspólnotowego tych projektów, 
które prowadziły do wygenerowania ERU 
do 2012 r., ale nie prowadzą do tego 
samego skutku w ramach protokołu z 
Kioto.

(23) Jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia będzie się opóźniać, należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania we 
wspólnotowym systemie handlu kredytów 
z tytułu wysokiej jakości projektów na 
drodze umów z krajami trzecimi. Tego 
rodzaju umowy, które mogą być umowami 
dwu- lub wielostronnymi, mogłyby 
umożliwić dalsze uznawanie w ramach 
systemu wspólnotowego tych projektów, 
które prowadziły do wygenerowania ERU 
do 2012 r., ale nie prowadzą do tego 
samego skutku w ramach protokołu z 
Kioto. Takie projekty powinny odnieść 
trwały wpływ pod względem 
środowiskowym i społecznym, przynieść 
korzyści dla środowiska, przyczynić się do 
uniknięcia przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich oraz 
zawierać przejrzysty mechanizm walidacji 
i weryfikacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Projekty zaakceptowane z krajami trzecimi z braku przyszłego porozumienia 
międzynarodowego w sprawie zmian klimatu powinny charakteryzować się wysoką jakością i 
przynosić korzyści środowiskowe i społeczne. 
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Poprawka 199
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Kraje najmniej rozwinięte są 
szczególnie narażone na skutki zmian 
klimatu, choć mają jedynie bardzo 
nieznaczny udział w emisjach gazów 
cieplarnianych. W związku z tym 
wykorzystując dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji na potrzeby 
ułatwienia krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu, szczególny priorytet należy nadać 
uwzględnieniu potrzeb krajów najmniej 
rozwiniętych. Biorąc pod uwagę fakt, że w 
krajach tych realizowane są nieliczne 
projekty CDM, właściwe jest 
zagwarantowanie, że kredyty z tytułu 
projektów inicjowanych w tych krajach po 
roku 2012 będą zatwierdzane również w 
przypadku braku porozumienia 
międzynarodowego. Uprawnienie to 
powinno mieć zastosowanie do krajów 
najmniej rozwiniętych do 2020 r., pod 
warunkiem, że do tego czasu ratyfikują one 
światowe porozumienie w sprawie zmian 
klimatu lub dwustronną albo wielostronną 
umowę z Wspólnotą.

(24) Kraje najmniej rozwinięte są 
szczególnie narażone na skutki zmian 
klimatu, choć mają jedynie bardzo 
nieznaczny udział w emisjach gazów 
cieplarnianych. W związku z tym 
wykorzystując dochody ze sprzedaży
uprawnień w drodze licytacji na potrzeby 
ułatwienia krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu, szczególny priorytet należy nadać 
uwzględnieniu potrzeb krajów najmniej 
rozwiniętych. Biorąc pod uwagę fakt, że w 
krajach tych realizowane są nieliczne 
projekty CDM, właściwe jest 
zagwarantowanie, że kredyty z tytułu 
projektów inicjowanych w tych krajach po 
roku 2012 będą zatwierdzane również w 
przypadku braku porozumienia 
międzynarodowego, jeżeli te projekty mają 
charakter dodatkowy i przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju.  Uprawnienie 
to powinno mieć zastosowanie do krajów 
najmniej rozwiniętych do 2020 r., pod 
warunkiem, że do tego czasu ratyfikują one 
światowe porozumienie w sprawie zmian 
klimatu lub dwustronną albo wielostronną 
umowę z Wspólnotą.

Or. en
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Poprawka 200
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu kredyty CDM z 
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dane kraje ratyfikowały to 
porozumienie.

(25) Po ratyfikacji przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu przez Wspólnotę , 
dodatkowe kredyty w wysokości do połowy 
dodatkowej redukcji we wspólnotowym 
systemie mogą być wykorzystane, odsetek 
jednostek CER typu "złoty standard" i 
ERU typu "złoty standard" 
dopuszczonych dla operatorów, powinien 
zostać zwiększony powyżej  5%.

Or. en

Poprawka 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu kredyty CDM z
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dane kraje ratyfikowały to 
porozumienie.

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu jednostki CER 
pochodzące z projektów rozpoczętych po 
zawarciu tego porozumienia, powinny być 
zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dane kraje ratyfikowały to porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia pewności prawnej należy sprecyzować, że wykorzystanie kredytów z 
projektów, które rozpoczęły się przed zawarciem porozumienia międzynarodowego nie może 
być odwołane po zawarciu tego porozumienia.
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Poprawka 202
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu kredyty CDM z 
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dane kraje ratyfikowały to 
porozumienie.

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu kredyty CDM i JI z 
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dane kraje ratyfikowały to 
porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne wdrażanie stanowi ważny element elastyczności, oparty na systemie zgodności 
protokołu z Kioto.

Poprawka 203
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu
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Poprawka 204
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Koszty administracyjne wprowadzenia w życie proponowanej w punkcie 28 definicji, 
zestawione z rzeczywistymi zyskami, w odniesieniu do realnego spadku emisji, mogą okazać 
się nieproporcjonalne. W sytuacji, gdy nawet duża liczba najmniejszych źródeł emisji  ma 
stosunkowo niewielki udział w całej ich puli, nie ma racjonalnego uzasadnienia aby 
obejmować definicją „instalacji spalania” wszystkich źródeł emisji, niezależnie od ich 
realnego wpływu na jej wielkość.

Poprawka 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny nadal wywierać presję na 
Międzynarodową Organizację Morską, 
aby ustanowić system handlu emisjami 
dla sektora transportu morskiego. Jeżeli 
taki system nie powstanie przed końcem 
roku 2009, Komisja powinna przedstawić 
wniosek legislacyjny w sprawie zawarcia 
sektora transportu morskiego w systemie 
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wspólnotowym do roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie badania naukowe wykazują, że światowy sektor transportu morskiego jest 
odpowiedzialny za 4,5% światowych emisji dwutlenku węgla i jednym z niewielu sektorów 
nieobjętych środkami UE w zakresie zmian klimatu. Najlepszą opcją na szczeblu 
międzynarodowym jest międzynarodowe rozwiązanie idealnie w ramach systemu 
zarządzanego przez Międzynarodową Organizację Morską. Jednak, UE powinna być 
przygotowana na włączenie transportu morskiego do wspólnotowego systemu ETS do roku 
2013, jeżeli Międzynarodowa Organizacja Morska nie wprowadzi takiego systemu do roku 
2009.

Poprawka 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 30 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Komisja powinna opublikować do 
dnia 31 grudnia 2010 r. przegląd w 
sprawie rentowności włączając sektora 
transportu drogowego, w szczególności 
transportu towarowego w systemie 
wspólnotowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Transport drogowy jest odpowiedzialny za ponad 20% wszystkich emisji dwutlenku węgla. 
Parlament Europejski rozważa aktualnie możliwość ustanowienia standardów dla nowych 
samochodów pasażerskich w ramach pakietu środków UE mających na celu zmniejszenie 
emisji z sektora transportu drogowego. Jednakże, Komisja powinna bardziej szczegółowo 
zbadać czy włączenie transportu drogowego do wspólnotowego systemu ETS może przyczynić 
się do wysiłków mających na celu ograniczenie tych emisji.
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Poprawka 207
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Biorąc pod uwagę doświadczenia 
zgromadzone w trakcie funkcjonowania 
systemu wspólnotowego, należy umożliwić 
przyznawanie uprawnień w związku z 
projektami, które prowadzą do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
pod warunkiem, że projekty te są 
realizowane zgodnie z ujednoliconymi 
przepisami przyjętymi na szczeblu 
Wspólnoty i nie prowadzą do dwukrotnego 
naliczania redukcji emisji ani nie 
utrudniają rozszerzenia zakresu systemu 
wspólnotowego czy też zastosowania 
innych środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego konieczne jest wprowadzenie dodatkowego krajowego mechanizmu 
kompensacyjnego. Możliwość włączenia do działań i realizacji projektów JL gwarantuje 
wystarczającą elastyczność dla państw członkowskich. Istnieje ryzyko podwójnego naliczania 
redukcji emisji w sektorach niehandlowych i handlowych.

Poprawka 208
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

+ (32a) Ocena wpływu przeprowadzona 
przez Komisję wykazała, że operatorzy 
lotniczy będą przenosić koszty zgodności z 
systemem wspólnotowym. Ponieważ 
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wszyscy przewoźnicy, bez względu na kraj 
pochodzenia muszą wypełniać wymogi 
zawarte w niniejszej dyrektywie, wpływ na 
konkurencyjność linii lotniczych i lotnisk 
w UE jest minimalny, a w związku z tym 
nie ma ryzyka przenoszenia działalności 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.

Or. en

Poprawka 209
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Lotnictwo podlega takim samym wymogom, jak wszystkie inne sektory, dla których należy 
określić ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich w przypadku, gdy 
nie zostanie osiągnięte porozumienie międzynarodowe.
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Poprawka 210
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa oraz 
rafinerie olejów mineralnych powinny 
podlegać pod system pełnej sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji. Wspólnota 
i jej państwa członkowskie powinny w 
dalszym ciągu dążyć do osiągnięcia 
porozumienia w sprawie globalnych 
środków służących ograniczeniu emisji 
przez sektor lotnictwa].

Or. en

Poprawka 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak inne sektory, 
które przejściowo otrzymują bezpłatne 
przydziały, a nie jak producenci energii 
elektrycznej. Oznacza to, że w 2013 r. 

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak producenci 
energii elektrycznej. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia w 



AM\733252PL.doc 105/109 PE409.584v01-00

PL

80 % uprawnień powinno zostać 
przyznanych bezpłatnie, a następnie liczba 
bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa 
powinna corocznie zmniejszać się o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia w 
sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

Or. en

Uzasadnienie

Sektor lotniczy będzie mógł obarczyć konsumentów większością kosztów związanych z 
przydziałami emisji. Aby uniknąć nadzwyczajnych zysków oraz dla zachowania spójności ze 
stanowiskiem PE w pierwszym czytaniu w sprawie włączenia sektora lotniczego do ETS, 
proponuje się, by traktować sektor lotniczy jak producentów energii odnośnie sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji począwszy od roku 2013. 

Poprawka 212
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Wprowadzenie drastycznych ograniczeń emisji dla sektora lotnictwa oraz traktowanie go w 
ten sam sposób, jak inne sektory gospodarki spowoduje zahamowanie jego rozwoju. Przy 
wciąż wzrastających cenach paliwa lotniczego, możliwości przerzucenia dodatkowych 
kosztów związanych redukcją emisji na potencjalnych klientów, stają się ograniczone. 
Problem ten jest szczególnie istotny dla nowych krajów członkowskich, w których sektor 
lotnictwa nadrabia wieloletnie zaległości w rozwoju.

Poprawka 213
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Ważne jest, by w przyszłości 
rozszerzyć system na innych dużych 
emitentów gazów cieplarnianych, 
szczególnie w sektorze transportowym, jak 
np. armatorów statków, a także 
ewentualnie na sektor górnictwa i sektor 
odpadów. W tym celu Komisja powinna 
możliwie najszybciej zaproponować 
odpowiednie poprawki, razem z oceną 
wpływu, tak aby do roku 2013 włączyć 
sektor transportu morskiego w ramy tego 
wspólnotowego systemu i żeby ustalić 
termin włączenia w ten system transportu 
towarów.

Or. nl
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Uzasadnienie

Drogowy przewóz towarów oraz transport morski muszą zostać włączone do systemu ETS, tak 
jak i ewentualnie górnictwo oraz sektor odpadów.

Poprawka 214
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 215
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji23. W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących sprzedaży 
przydziałów emisji w drodze licytacji, 
tymczasowego ogólnowspólnotowego 
przydziału uprawnień, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli emisji, 
akredytacji kontrolerów oraz 
wprowadzenia ujednoliconych przepisów
dotyczących projektów. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy oraz jej uzupełnienie przez 
dodanie lub modyfikację nowych, innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. Ponieważ środki te mają zakres 
ogólny i mają na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszej dyrektywy 
oraz jej uzupełnienie przez dodanie lub 
modyfikację nowych, innych niż istotne 
elementów, powinny one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, przewidzianą w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

Ponieważ nadmierne rozbudowanie systemu kontroli emisji, proponowane przez niniejszy 
dokument nie wydaje się niezbędne dla gospodarki Wspólnoty, dlatego dodatkowe środki, 
wymienione w 34 punkcie preambuły, nie są konieczne.
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Poprawka 216
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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