
AM\734516PL.doc PE409.642v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2008/0013(COD)

15.7.2008

POPRAWKI
363 - 471

Projekt sprawozdania
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.642v01-00 2/111 AM\734516PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\734516PL.doc 3/111 PE409.642v01-00

PL

Poprawka 363
Jens Holm

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a skreślony

Ogólnowspólnotowe przepisy przejściowe 
dotyczące zharmonizowanego, 

bezpłatnego rozdzielenia przydziałów

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów w 
sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia energii 
oraz emisji gazów cieplarnianych, a także 
zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
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jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka 
odpowiadających im emisji z tych 
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instalacji w latach 2005-2007. Tam, gdzie 
jest to konieczne, stosuje się współczynnik 
korygujący.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów wyłącznie w drodze licytacji powinna stać się natychmiast ogólną 
regułą, gdyż nieodpłatne przydziały nie dają firmom wymaganych bodźców do 
minimalizowania ujemnych skutków środowiskowych ich działań. Środki zapobiegające 
przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich są pożądane, ale nie wymagają 
nieodpłatnych przydziałów dla sektorów przemysłowych zaliczanych do największych 
emitentów gazów cieplarnianych.

Poprawka 364
Caroline Lucas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnowspólnotowe przepisy przejściowe 
dotyczące zharmonizowanego, 
bezpłatnego rozdzielenia przydziałów

Wymóg dotyczący importu uprawnień

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego nałożenia 
na importerów obowiązku zwracania
przydziałów odnoszących się do 
importowanych towarów 
energochłonnych, w przypadku gdy 
sektory te nie otrzymują bezpłatnych 
przydziałów w ramach systemu 



PE409.642v01-00 8/111 AM\734516PL.doc

PL

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia energii 
oraz emisji gazów cieplarnianych, a także 
zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, porównywalne warunki 
dla instalacji we Wspólnocie, które nie 
otrzymują bezpłatnych przydziałów 
i narażone są na znaczne ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, jak dla 
instalacji w krajach trzecich.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
wymóg dotyczący importu przydziałów 
(AIR) ma zastosowanie jedynie w tych 
przypadkach, które są w pełni uzasadnione 
w świetle tego porozumienia.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

2. Od 2013 r. AIR powinien mieć 
zastosowanie do towarów, co do których 
określono, zgodnie z ust. 5, iż są narażone 
na znaczne ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich lub na 
konkurencję międzynarodową, do 
momentu objęcia innych państw 
i jednostek administracyjnych wiążącymi 
i weryfikowalnymi działaniami 



AM\734516PL.doc 9/111 PE409.642v01-00

PL

zmierzającymi do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych. Od importerów 
wymaga się zwrotu przydziałów 
w przypadku gdy:
a) państwo lub jednostka administracyjna, 
w której towary zostały wyprodukowane, 
są określone przez Komisję, która działa 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, jako niepodlegające wiążącym 
i weryfikowalnym działaniom 
zmierzającym do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych; oraz 
(b) metodologia dotycząca takich towarów 
ustanowiona została na mocy ust. 3.
AIR nie ma zastosowania do importu 
towarów wyprodukowanych w krajach lub 
jednostkach administracyjnych 
związanych z systemem wspólnotowym na 
mocy art. 25.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Komisja oblicza średni poziom emisji 
gazów cieplarnianych powstałych 
w wyniku produkcji poszczególnych 
towarów lub kategorii towarów w całej 
Wspólnocie uwzględniając informacje 
pochodzące z niezależnie 
zweryfikowanych sprawozdań zgodnie 
z art. 14 oraz wszelkie odpowiednie emisje 
objęte systemem wspólnotowym. Zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 
2, Komisja ustala metodologie obliczania 
AIR stosowanego do towarów lub 
kategorii towarów narażonych na znaczne 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich lub 
międzynarodową konkurencję, 
równoważnego z przeciętnym poziomem 
emisji gazów cieplarnianych wynikającym 
z produkcji poszczególnych towarów na 
obszarze Wspólnoty pomnożonym przez 
podaną w tonach ilość importowanych 
towarów.

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 

4. W celu wprowadzenia ułatwień 
w określaniu metod zgodnie z ust. 3, 
Komisja może, w ramach rozporządzeń 
przyjętych na mocy art. 14 i 15, nałożyć 
na operatorów wymogi dotyczące 
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nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka 
odpowiadających im emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007. Tam, gdzie 
jest to konieczne, stosuje się współczynnik 
korygujący.

sprawozdawczości z produkcji towarów 
oraz wymogi dotyczące weryfikowania 
tych sprawozdań przez niezależnego 
kontrolera.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

5. Od importerów towarów spełniających 
warunki określone w ust. 1 wymaga się 
złożenia pisemnej deklaracji w sprawie 
tych przywiezionych towarów. Pisemne 
oświadczenie powinno potwierdzać, że 
wystarczająca liczba przydziałów, 
określona zgodnie z ust. 3, została 
zwrócona do rejestru wspólnotowego 
w odniesieniu do wprowadzanych 
towarów, zgodnie ze specjalnymi 
procedurami administracyjnymi, które 
zostaną ustanowione w rozporządzeniach 
Komisji.

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

6. Wymóg AIR mogą spełniać wszystkie 
przydziały UE lub przydziały w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
kraju trzeciego, który jest równie 
rygorystyczny jak system wspólnotowy.

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów.
7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana o 
taką samą liczbę przydziałów, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 

7. Wszystkie właściwe przepisy dotyczące 
AIR oraz środki wykonawcze zostaną 
przyjęte przez Komisję zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 3 
i wdrożone najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2012 r.
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2020.
8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.
9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co roku, Komisja określa, 
biorąc pod uwagę dane przekazane przez 
zainteresowane strony, sektory i towary, 
o których mowa w ust. 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 

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

energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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 
najskuteczniej 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.

Poprawka 365
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnowspólnotowe przepisy przejściowe 
dotyczące zharmonizowanego, 
bezpłatnego rozdzielenia przydziałów

Zharmonizowane bezpłatne rozdzielanie 
przydziałów mające na celu ograniczenie
ryzyka związanego w przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich w przypadku niezawarcia 
międzynarodowego porozumienia

Or. en
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Poprawka 366
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8., o ile do tego czasu nie zostanie 
zawarte międzynarodowe porozumienie. 
Bezpłatne przydzielanie uprawnień 
powinno być zapewnione jedynie 
w odniesieniu do tych sektorów, które 
uznano za narażone na ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich w oparciu o kryteria 
określone w ust. 9.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
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elektrycznej. elektrycznej.
Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja będzie unikać 
bezpłatnego rozdzielania przydziałów i 
dążyć do wprowadzenia do 2013 r. pełnej 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji.

Or. en

Poprawka 367
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Począwszy od roku 2013, państwa 
członkowskie powinny nieodpłatnie 
rozdzielać przydziały na cały okres. Do 
dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja przyjmie 
ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 i 3.

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Zdefiniowanie 
sektorów, do których ma zastosowanie 
dyrektywa, stanowi jednak element 
kluczowy i w związku z tym powinno 
podlegać wnioskowi zgodnie z art. 251 
traktatu.
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Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż uprawnień w drodze licytacji nie jest konieczna, aby zrealizować cel UE w zakresie 
redukcji emisji CO2. Pociągałoby to za sobą znaczne podwyżki cen energii, zaszkodziłoby 
konkurencyjności przemysłu oraz odebrałoby siłę nabywczą konsumentom. Lepszą opcję 
stanowi bezpłatne rozdzielanie przydziałów związane z wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego 
standardu połączonego z dostosowaniem ex post (uwzględniającym obecny stan produkcji). 
Licytacja uprawnień do emisji CO2 w przypadku produkcji energii elektrycznej stanowi 
zbędny i nadmierny koszt oraz obciążenie dla konsumentów. Mechanizm bezpłatnego 
przyznawania przydziałów, oparty na standardach i rzeczywistych formach produkcji, tworzy 
bardziej wydajny system ETS.
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Poprawka 368
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów w 
sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia energii 
oraz emisji gazów cieplarnianych, a także 
zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym ustanawiają zharmonizowane 
standardy dla gazów cieplarnianych oraz 
wydajności zużycia energii dla urządzeń 
w każdym sektorze otrzymującym 
nieodpłatne przydziały. Te sektorowe 
standardy opierają się na najlepszych 
technologiach charakteryzujących się 
najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii oraz na technologiach dostępnych 
na rynku, włączając w to zamienniki, 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy, kogeneracji oraz 
wychwytywanie, wykorzystywanie 
i składowanie gazów cieplarnianych.

Dla każdego sektora standard obliczany 
jest najlepiej dla końcowego produktu, nie 
tylko na podstawie czynników produkcji, 
tak aby maksymalnie zwiększyć 
oszczędności w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych i wydajności energetycznej 
w całym procesie produkcyjnym danego 
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sektora.
Nieodpłatne rozdzielanie uprawnień 
wśród instalacji nie odbywa się na 
poziomie wyższym, niż wskazany przez 
odpowiedni standard sektorowy, tak aby 
skorzystali na tym najbardziej skuteczni 
pod względem wykorzystania energii oraz 
pod względem emisji operatorzy. Żaden ze 
środków, o których mowa w akapicie 
pierwszym nie stanowi zachęty do 
zwiększania ogólnego poziomu emisji
w odnośnym sektorze. Środki te mogą 
również uwzględniać emisje związane 
z wykorzystywaniem palnych gazów 
odlotowych z wielkich pieców tlenowych 
w przypadkach, gdy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w wielkopiecowym procesie produkcyjnym 
stali; w związku z tym środki te mogą 
przewidywać nieodpłatne przydzielanie 
uprawnień w odniesieniu do wielkich 
pieców, w których wytwarzane są te gazy.
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży netto 
stronom trzecim.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. en
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Poprawka 369
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, stanowią w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technik i
technologii oszczędnych pod względem 
zużycia energii oraz emisji gazów 
cieplarnianych, a także zachętę do 
ograniczenia emisji, przez uwzględnienie 
najbardziej wydajnych technologii, 
zamienników, alternatywnych procesów 
produkcyjnych, wykorzystania biomasy 
oraz wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem energii 
elektrycznej powstałej jako produkt 
uboczny procesu przemysłowego, dzięki 
wykorzystaniu ciepła, pary wodnej lub 
gazu powstałego w wyniku takiego 
procesu.

Po zawarciu przez Wspólnotę Po zawarciu przez Wspólnotę 
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międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby europejskie gałęzie przemysłu, w których odzyskuje się energię w procesie 
przemysłowym, przetwarzając ją na energię elektryczną, nie były pokrzywdzone.

Poprawka 370
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie zakłady wytwórcze objęte 
są międzynarodową konkurencją. 
W przypadku niezawarcia 
międzynarodowego porozumienia 
ustanawiającego równe warunki dla 
konkurujących sektorów, w ramach 
niniejszej dyrektywy zasadą dla instalacji 
z sektorów wytwórczych musi być 
bezpłatne przydzielanie uprawnień 
w oparciu o wyniki w zakresie produkcji.

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie w pełni zharmonizowane 
przepisy wykonawcze dotyczące 
zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
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i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
drugim, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, unikanie przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich oraz przenoszenia zakładów 
produkcyjnych tak, że rozdzielanie 
przydziałów następuje w sposób, który nie 
stanowi zachęty do zwiększania emisji na 
jednostkę produkcyjną, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji.
Środki te uwzględniają również emisje 
związane z wykorzystywaniem na potrzeby 
energetyczne palnych gazów odlotowych 
z procesów przemysłowych. Nie rozdziela 
się żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej, z wyjątkiem 
energii wyprodukowanej na cele 
przemysłowe w związku ze zużywaniem 
energii cieplnej czy też pozostałości 
procesu przemysłowego; takie rozdzielanie 
przydziałów odbywa się w oparciu o takie 
same zasady przydzielania, jak te 
stosowane dla tych rodzajów działalności 
przemysłowej, a mianowicie poprzez 
bezpłatne przydzielanie uprawnień na 
podstawie wydajności (standardów).

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
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porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia i złoży wniosek legislacyjny 
zgodnie z art. 251 traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajne wykorzystywanie w procesie przemysłowym gazów odlotowych oraz innych 
rodzajów energii pochodzącej z pozostałości procesów przemysłowych wspiera wydajność 
energetyczną i w pozytywny sposób wpływa na klimat. Podczas tych procesów w instalacjach 
przemysłowych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Taka produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej musi otrzymywać bezpłatne przydziały. W tym kontekście nie ma 
znaczenia, czy energia elektryczna lub cieplna wykorzystywana jest na cele wewnętrzne czy 
zewnętrzne.

Poprawka 371
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze.
Podczas ustanawiania zasad dotyczących 
określania standardów Komisja 
konsultuje się z zaangażowanymi 
sektorami.

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
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Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, 
przez uwzględnienie najbardziej 
wydajnych technologii, zamienników,
alternatywnych procesów produkcyjnych, 
wykorzystania biomasy oraz 
wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, że rozdzielanie 
przydziałów następuje na podstawie 
standardów, tak aby stanowić zachętę do 
stosowania technologii oszczędnych pod 
względem zużycia energii oraz emisji 
gazów cieplarnianych, a także zachętę do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Bez uszczerbku dla kryteriów właściwych 
dla sektora, przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii, najwydajniejsze zamienniki 
i nadające się do ogólnego zastosowania
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy oraz energię 
odnawialną i dostępny potencjał, w tym 
potencjał w zakresie redukcji emisji 
poprzez wykorzystanie technologii. 
Powinny one stanowić zachętę do 
redukowania emisji.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. de

Uzasadnienie

Odniesienie się do ust. 2-6 i 8 nie przynosi dodatkowych wyjaśnień, jako że trzeci akapit 
zawiera już system zharmonizowanych standardów. Systemy standardów powinny być 
ustanowione do połowy 2010 r. ze względu na zabezpieczenie planów. Poprawka podkreśla 
wykorzystanie oraz ważne cechy standardów.
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Poprawka 372
Avril Doyle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, określają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technik i technologii, zamienników, 
alternatywnych procesów produkcyjnych, 
wykorzystania biomasy oraz 
wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Te zharmonizowane 
zasady mogą uwzględniać także emisje 
związane ze stosowaniem palnych gazów 
odlotowych w przypadkach, kiedy nie 
można uniknąć wytwarzania tych gazów 
odlotowych w procesie produkcyjnym; 
w związku z tym zasady mogą 
przewidywać, aby uprawnienia były 
przydzielane nieodpłatnie operatorom 
instalacji, w których spalane są odnośne 
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gazy odlotowe bądź operatorom instalacji, 
w których gazy te są wytwarzane. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży netto sieci 
energetycznej.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany jest tu termin, do którego Komisja musi przyjąć zasady dotyczące 
nieodpłatnego przydzielania uprawnień. To w tym kontekście art. 11 ust. 1 stanowi, że 
państwa członkowskie muszą przedłożyć Komisji ostateczny wykaz instalacji oraz swoich 
nieodpłatnych uprawnień do dnia 30 czerwca 2011 r. Mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny konsultować się z podmiotami odpowiedzialnymi za instalacje 
znajdujące się w wykazie oraz z ogółem społeczeństwa, przynajmniej celem zidentyfikowania 
możliwych błędów obliczeniowych, zaproponowany trzymiesięczny okres jest zbyt krótki. Co 
więcej, winno się unikać nieodpłatnego rozdzielania przydziałów sprzedawcom netto energii 
elektrycznej celem zapobieżenia zakłóceniom na rynku energii elektrycznej.

Poprawka 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
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przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

W przypadku sektorów lub oddziałów 
przedsiębiorstw narażonych na ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich odsetek przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie wynosi 100 % do 
czasu przyjęcia zadowalającego 
porozumienia międzynarodowego, zgodnie 
z kryteriami określonymi w art. 28 ust. 1.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem przypadków 
kogeneracji lub wytwarzania energii 
elektrycznej na własny rachunek.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
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Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zasady przejściowe dotyczące przyznawania przydziałów bezpłatnych można przyspieszyć bez 
problemu o rok. W tekście dyrektywy należy potwierdzić, że sektory i oddziały 
przedsiębiorstw, w których występuje ryzyko przeniesienia wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich, będą otrzymywały kwoty nieodpłatnie do czasu przyjęcia zadowalającego 
porozumienia międzynarodowego. Przepis ten jest konieczny, aby zabezpieczyć prognozy 
inwestycyjne na obszarze UE. Należy również dopilnować, aby nie zaszkodziło to kogeneracji 
lub wytwarzaniu energii elektrycznej na własny rachunek.

Poprawka 374
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe i biorąc pod uwagę emisje 
powstałe w wyniku procesu 



AM\734516PL.doc 27/111 PE409.642v01-00

PL

zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

przemysłowego, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych we 
wszystkich sektorach. Nie rozdziela się 
żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej, z wyjątkiem 
przypadków kogeneracji lub wytwarzania 
energii elektrycznej na własny rachunek.

Do momentu wejścia w życie 
międzynarodowego porozumienia 
energochłonne sektory przemysłowe 
działające w UE będą otrzymywać, 
zgodnie ze specjalnym wskaźnikiem emisji 
(„wskaźnikiem”) opartym na kryterium 
technicznie wykonalnej i najlepszej 
dostępnej techniki (UE BAT), bezpłatne 
przydziały zgodne z limitami UE.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zasady przejściowe dotyczące przyznawania przydziałów bezpłatnych można przyspieszyć bez 
problemu o rok. Najlepszym sposobem na promocję technologii redukcji emisji gazów 
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cieplarnianych i wydajności energetycznej jest wyznaczanie kwot konkretnych emisji i 
ustalenie technicznie wykonalnych celów (wskaźników) w ramach podejścia sektorowego. 
Metoda stosowania wskaźników pozwala ocenić bezpośrednio i w skali międzynarodowej 
„porównywalne i obowiązkowe redukcje gazów cieplarnianych” w różnych systemach 
wymiany uprawnień.

Poprawka 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Nie później niż do dnia 30 czerwca 2010
r. Komisja przyjmie ogólnowspólnotowe i 
w pełni zharmonizowane przepisy 
wykonawcze

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Celem określenia 
zasad ustalania standardów w 
poszczególnych sektorach Komisja 
przeprowadzi konsultacje z 
zainteresowanymi sektorami.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji przy 
wykorzystaniu standardów. Bez względu 
na kryteria specyficzne dla 
poszczególnych gałęzi przemysłu, pod 
uwagę zostaną wzięte najbardziej wydajne 
technologie, zamienniki ogólnie 



AM\734516PL.doc 29/111 PE409.642v01-00

PL

rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. 

stosowane alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy oraz 
potencjał obejmujący techniczny potencjał 
ograniczenia emisji. Środki będą dawały 
zachętę do ograniczenia konkretnych 
emisji. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. 

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie Komisja dokona przeglądu
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. pl

Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 2 do 6 oraz 8 niczego nie wyjaśnia, ponieważ akapit trzeci wspomina już o 
zharmonizowanym systemie ustalania standardów. Dla potrzeb planowania systemy ustalania 
standardów powinny zostać uzgodnione do połowy 2010r. Poprawka kładzie nacisk na 
wykorzystanie standardów oraz ważny charakter następujących kwestii: zharmonizowanej 
koncepcji ustalania standardów z możliwością uwzględnienia czynników charakterystycznych 
dla danego sektora, wyraźnej zachęty do poprawiania wyników, konsultacji z 
zainteresowanymi branżami.

Poprawka 376
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 1. Nie później niż do dnia 30 czerwca 2010
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przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

r. Komisja przyjmie ogólnowspólnotowe i 
w pełni zharmonizowane przepisy 
wykonawcze. 

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Celem określenia 
zasad ustalania standardów w 
poszczególnych sektorach Komisja 
przeprowadzi konsultacje z 
zainteresowanymi sektorami.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych a 
także zachętę do ograniczenia emisji przy 
wykorzystaniu standardów. Bez względu 
na kryteria specyficzne dla 
poszczególnych gałęzi przemysłu pod 
uwagę zostaną wzięte najbardziej wydajne 
technologie, zamienniki, ogólnie 
stosowane alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy oraz 
potencjał obejmujący techniczny potencjał 
ograniczenia emisji. Środki będą dawały 
zachętę do ograniczenia konkretnych 
emisji. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
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jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. pl

Poprawka 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do czerwca 2010 r. Komisja przyjmie 
ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
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elektrycznej. elektrycznej z wyjątkiem zakładów 
wytwarzających energię cieplną 
w skojarzeniu z energią elektryczną 
(CHP) oraz produkcji energii na potrzeby 
własne w sektorach energochłonnych.
W przypadku bezpłatnych przydziałów na 
własne potrzeby w zakresie energii 
elektrycznej dla instalacji w sektorze bądź 
podsektorze narażonym na ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, instalacja 
wykorzystująca energię nie może 
jednocześnie otrzymywać przydziałów na 
emisje pośrednie zgodnie z ust. 8 i 9 oraz 
art. 10b.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art.[23(3)] 
przeglądu tych przepisów celem 
zapewnienia, że przydziały rozdzielane są 
bezpłatnie jedynie w tych przypadkach, 
które są w pełni uzasadnione w świetle 
tego porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja na potrzeby własne w wysoce energochłonnych sektorach przemysłu powinna być 
traktowana inaczej niż wytwarzanie użytkowe ze względu na fakt, że warunki konkurencji dla 
jej końcowego wykorzystania całkowicie się od niego różnią (nie można wliczyć kosztów).
Produkcja energii na potrzeby własne w sektorach energochłonnych powinna być traktowana 
jako nieodłączna część energochłonnej produkcji celem zrównoważenia z modelem 
międzynarodowego biznesu dla takich sektorów oraz modelem międzynarodowego biznesu 
oraz z sektorami/gałęziami biznesu, które korzystałyby inaczej z bezpłatnych przydziałów dla 
emisji bezpośrednich i pośrednich z jasnymi przepisami mającymi na celu zapobieżenie 
podwójnemu rozdzielaniu uprawnień dla wszelkich emisji pośrednich pochodzących z 
produkcji na potrzeby własne.
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Poprawka 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Or. en

Poprawka 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmie ogólnowspólnotowe 
i w pełni zharmonizowane przepisy 
wykonawcze dotyczące 
zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 2-6 i 8 nie wprowadza większej jasności, jako że akapit trzeci zapewnia 
już zharmonizowany system standardów. Z myślą o planowaniu, systemy standardów 
dotyczących bezpieczeństwa powinny zostać uzgodnione w połowie 2010 r.
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Poprawka 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmie ogólnowspólnotowe 
i w pełni zharmonizowane przepisy 
wykonawcze dotyczące 
zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 2-6 i 8 nie wprowadza większej jasności, jako że akapit trzeci ust. 1 
zapewnia już zharmonizowany system standardów. Z myślą o planowaniu, systemy 
standardów dotyczących bezpieczeństwa powinny zostać uzgodnione w połowie 2010 r.

Poprawka 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmie ogólnowspólnotowe 
i w pełni zharmonizowane przepisy 
wykonawcze dotyczące 
zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów.

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie do ust. 2-6 i 8 nie wprowadza większej jasności, jako że akapit trzeci ust. 1 
zapewnia już zharmonizowany system standardów. Z myślą o planowaniu, systemy 
standardów dotyczących bezpieczeństwa powinny zostać uzgodnione w połowie 2010 r.

Poprawka 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że możliwe jest przyspieszenie przyjęcia zasad w zakresie przydzielania uprawnień 
i tym samym zwiększenie przewidywalności. Ponadto we wniosku Komisji państwa 
członkowskie otrzymują jedynie trzymiesięczny okres na opublikowanie informacji 
dotyczących indywidualnych bezpłatnych przydziałów dla każdej instalacji (od 30 czerwca 
2011 r., daty przyjęcia zasad w zakresie przydziałów, do 30 września 2011 r.), który jest o 
wiele za krótki. W niniejszej poprawce okres ten zostaje odpowiednio wydłużony.

Poprawka 383
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
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przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by dysponować tym instrumentem w najwcześniejszym możliwym terminie, ale 
konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego okresu.

Poprawka 384
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Instrument powinien być dostępny możliwie najszybciej, lecz konieczne jest uwzględnienie 
odpowiedniego okresu.
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Poprawka 385
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

Do dnia 30.06.11 r. Komisja przyjmie 
dodatkowe ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6.

Or. de

Uzasadnienie

Uprawnienia nieprzydzielone bezpłatnie powinny ograniczać się do produkcji energii 
elektrycznej, przy której nie wykorzystuje się skojarzonych systemów cieplnych 
i energetycznych, tak, aby uniknąć dalszego obciążania tej najbardziej wydajnej formy 
wytwarzania energii elektrycznej oraz przeciwdziałania mechanizmom wsparcia dotyczących 
technologii kogeneracji w części krajów.

Poprawka 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Podczas 
definiowania zasad dotyczących 
ustanawiania standardów 
w poszczególnych sektorach, Komisja 
zasięga opinii podmiotów działających 
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w sektorach, których dotyczy ta kwestia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla kwestię stosowania standardów oraz ich ważne cechy: 
zharmonizowaną koncepcję standardów z możliwością zastosowania ich do okoliczności 
specyficznych dla danego sektora, rygorystyczną zachętę do usprawnienia działania, 
prowadzenie konsultacji pomiędzy sektorami przemysłu, których dotyczy ta kwestia.

Poprawka 387
Irena Belohorská

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, określają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technik i technologii, potencjału – w tym 
technologicznego – redukcji emisji, 
zamienników, alternatywnych procesów 
produkcyjnych, wykorzystania biomasy 
oraz wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Środki te uwzględniają 
także emisje związane ze stosowaniem 
palnych gazów odlotowych 
w przypadkach, kiedy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w dowolnym zintegrowanym, opartym na 
obróbce rudy żelaza procesie 
produkcyjnym stali, zwłaszcza w procesie 
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produkcyjnym z zastosowaniem wielkich 
pieców, jak również zapewniają 
nieodpłatne przydzielanie uprawnień w 
odniesieniu do procesów produkcyjnych, 
w których te gazy są wytwarzane. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży netto 
stronom trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka oparta jest na poprawce 19 sprawozdawcy, ale zamiast pozostawienia 
decyzji w sprawie gazów odlotowych Komisji, zapewnia, że w celu właściwego zachęcenia do 
ich zrównoważonego wykorzystywania, w odniesieniu do tych gazów rozdzielane będą 
bezpłatne przydziały. W poprawce dodaje się ponadto ważny aspekt do podejścia opartego na 
standardach, zapewniając, że uwzględniony zostanie technologiczny potencjał zredukowania 
emisji.

Poprawka 388
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania
biomasy oraz wychwytywania i 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Powinny się one 
opierać o najbardziej wydajne techniki 
i technologie, a także uwzględniać 
potencjał – w tym technologiczny –
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składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

redukcji emisji, zamienniki, alternatywne 
procesy produkcyjne oraz wykorzystanie
biomasy.

Podczas definiowania zasad dotyczących 
ustanawiania standardów 
w poszczególnych sektorach, Komisja 
zasięga opinii podmiotów działających 
w sektorach, których dotyczy ta kwestia.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest zdefiniowanie metodologii ustalania standardów. Sektor wapna, cementu i 
stali ma mniejszy potencjał redukcji emisji niż na przykład sektor rafineryjny. Należy to wziąć 
pod uwagę.

Poprawka 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Powinny się one 
opierać o najbardziej wydajne techniki 
i technologie, a także uwzględniać 
potencjał – w tym technologiczny –
redukcji emisji, zamienniki, alternatywne 
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rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

procesy produkcyjne oraz wykorzystanie
biomasy. Środki te nie stanowią zachęty do 
zwiększania emisji na jednostkę produkcji. 
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Podczas definiowania zasad dotyczących 
ustanawiania standardów 
w poszczególnych sektorach, Komisja 
zasięga opinii podmiotów działających 
w sektorach, których dotyczy ta kwestia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wspiera wprowadzenie przez sprawozdawcę „zharmonizowanych 
standardów”. Dla wzmocnienia tego podejścia, dodaje się wyjaśnienia:

- standardy muszą opierać się o najbardziej wydajne technologie („lider na rynku 
technologicznym”)

- „potencjał technologiczny” stanowi zasadnicze kryterium, jakie jest obecnie 
zapewnione przez załącznik III ust. 3 istniejącej dyrektywy (np. uwzględnianie emisji 
związanych z procesem przemysłowym)

- wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) nie jest związane z określaniem 
standardów

- powinno się zapobiegać zwiększaniu emisji na jednostkę produkcji pozwalając 
jednocześnie na wzrost

- należy zasięgać opinii odnośnych sektorów

Poprawka 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie Przepisy, o których mowa w akapicie 
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pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

pierwszym, opierają się na wskaźnikach 
mających odniesienie do sektorów, dla 
których są one właściwe, tak aby zapewnić
w stopniu, w jakim jest to możliwe, 
rozdzielanie przydziałów w sposób, który 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych oraz 
sprzyja poprawie konkretnych emisji, w 
poszanowaniu celu ogólnego obniżenia 
emisji zgodnie z art. 9. Nie rozdziela się 
żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej, z wyjątkiem 
przypadków kogeneracji lub wytwarzania 
energii elektrycznej na własny rachunek.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy również dopilnować, aby nie zaszkodziło to kogeneracji lub wytwarzaniu energii 
elektrycznej na własny rachunek, które zapewniają lepszą optymalizację środowiskową. 
Konieczne wydaje się wprowadzenie pojęcia wskaźnika jako podstawy przydziału dla 
sektorów lub obszarów działalności, gdzie wydaje się to możliwe biorąc pod uwagę 
porównywalność ich warunków produkcji. Ponadto system przydziału powinien koniecznie 
sprzyjać przede wszystkim poprawie konkretnych emisji pochodzących z każdej instalacji, a 
nie zmniejszaniu jej produkcji.

Poprawka 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który stanowi zachętę do 
stosowania technologii oszczędnych pod 
względem zużycia energii oraz emisji 
gazów cieplarnianych, a także zachętę do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
poprzez zastosowanie standardów. Bez 
uszczerbku dla kryteriów właściwych dla 
sektora, uwzględnia się najbardziej 
wydajne technologie, zamienniki, mające 
ogólne zastosowanie alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy oraz 
inne rozwiązania techniczne 
z potencjałem redukcji emisji. Środki te
stanowią zachętę do zmniejszania 
określonych emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla kwestię stosowania standardów oraz ich ważne cechy: 
zharmonizowaną koncepcję standardów z możliwością zastosowania ich do okoliczności 
specyficznych dla danego sektora, rygorystyczną zachętę do usprawnienia działania, 
prowadzenie konsultacji pomiędzy sektorami przemysłu, których dotyczy ta kwestia. 
Alternatywne procesy produkcji mogą być wykorzystywane jako standardy wyłącznie, jeśli 
nadają się do ogólnego zastosowania. Należy zachować zawarte w załączniku III istniejącej 
dyrektywy odniesienie do możliwości, aby wyjaśnić, że standardy mają charakter 
technologiczny. Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla nie jest związane ze 
standardem. 

Poprawka 392
Antonio De Blasio

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy dotyczące emisji pośrednich i 
bezpośrednich, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, chyba że wyprodukowana 
energia elektryczna jest wykorzystywana 
w sektorach, które są pośrednimi lub 
bezpośrednimi emitentami, zostały 
zaklasyfikowane jako sektory zagrożone i 
otrzymują nieodpłatne przydziały emisji 
gazów cieplarnianych do pewnego 
poziomu osiągów.

Or. hu

Uzasadnienie

Proponowana poprawka umożliwi producentom energii otrzymywanie nieodpłatnych 
przydziałów energii do poziomu wykorzystania energii w sektorach lub podsektorach, które 
zostały zaklasyfikowane jako zagrożone i są pośrednimi lub bezpośrednimi emitentami 
(poziom osiągów oparty na najlepszej dostępnej technice (ang. BAT). Zapobiegnie to 
przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz pozwoli sektorom 
energochłonnym utrzymać konkurencyjność i ich miejsce we Wspólnocie.
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Poprawka 393
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, oprócz przypadku co 
najmniej 12 wybranych przez Komisję 
zakładów demonstracyjnych o mocy 
przynajmniej 200 MW stosujących 
technologie CCS w połączeniu 
z różnorakimi źródłami energii, opcjami 
składowania i transportu, kiedy 
odpowiada to 125% przewidywanego 
nakładu produkcji, dwa lata przed 
rozpoczęciem produkcji, ale nie wcześniej, 
niż w 2013 r.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana poprawka powinna zachęcać do szybszego podejmowania decyzji o tworzeniu 
zakładów demonstracyjnych.
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Poprawka 394
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 395
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
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zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie 100% sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych już w 2013 r. 
doprowadzi do nagłej podwyżki cen energii. Podwyżka w krajach, gdzie energia elektryczna 
produkowana jest głównie z węgla, który uznawany jest za powodujący największe emisje, 
spowoduje największy wzrost kosztów energii elektrycznej. Niezaprzeczalny brak jednolitego 
rynku energii elektrycznej oraz istnienie odrębnych regionalnych rynków energii elektrycznej 
o ograniczonych możliwościach przesyłowych sieci energetycznych oznacza, że możliwe 
konsekwencje istotnych podwyżek cen energii elektrycznej nie mogą zostać zrekompensowane 
w UE.

Poprawka 396
Urszula Krupa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
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także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Poprawka 397
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji, 
przez uwzględnienie najbardziej 
wydajnych technologii.
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rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Uprawnienia nieprzydzielone bezpłatnie powinny ograniczać się do produkcji energii 
elektrycznej, przy której nie wykorzystuje się skojarzonych systemów cieplnych 
i energetycznych, tak, aby uniknąć dalszego obciążania tej najbardziej wydajnej formy 
wytwarzania energii elektrycznej oraz przeciwdziałania mechanizmom wsparcia dotyczącym 
technologii kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w niektórych krajach.

Poprawka 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w 
jakim jest to możliwe, rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji,
jak np. zakłady kogeneracji o wysokiej 
wydajności, przez uwzględnienie 
najbardziej wydajnych technologii, 
zamienników, alternatywnych procesów 
produkcyjnych, wykorzystania biomasy 
oraz wychwytywania i składowania 
gazów cieplarnianych. Nie rozdziela się 
żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej.
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Or. es

Uzasadnienie

Zakłady kogeneracji mają duże możliwości w zakresie zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych: produkują one jednocześnie energię cieplną i elektryczną i pozwalają na o 
wiele wyższy poziom wykorzystania energii pierwotnej niż jakikolwiek inny konwencjonalny 
system produkcji energii elektrycznej. Aby móc wykorzystać ten potencjał, system handlu 
emisjami musi uwzględniać tę charakterystykę przy przyznawaniu uprawnień do emisji. 
Uprawnienia powinny być przyznawane bezpłatnie w odniesieniu do 100% wyprodukowanej 
energii elektrycznej.

Poprawka 399
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, określają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji, 
przez uwzględnienie najbardziej 
wydajnych technik i technologii, 
zamienników, alternatywnych procesów 
produkcyjnych, wykorzystania biomasy 
oraz wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Środki te mogą również 
uwzględniać emisje związane 
z wykorzystywaniem palnych gazów 
odlotowych z wielkich pieców tlenowych 
w przypadkach, gdy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w wielkopiecowym procesie produkcyjnym 
stali; w związku z tym środki te mogą 
przewidywać nieodpłatne przydzielanie 
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uprawnień w odniesieniu do wielkich 
pieców, w których wytwarzane są te gazy.
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży netto 
stronom trzecim, z wyjątkiem 
producentów energii elektrycznej 
w odniesieniu do produkcji energii 
elektrycznej dla zakładów kolejarskich. Te 
uprawnienia przyznawane będą 
nieodpłatnie jedynie w przypadku, gdy 
inne sektory transportu uczestniczyć będą 
w handlu emisjami na porównywalnie 
rygorystycznych zasadach.

Or. en

Uzasadnienie

Transport drogowy i wodny nie są obecnie objęte systemem ETS i nie zostaną do niego 
włączone po 2012 r. Transport lotniczy zostanie objęty systemem ETS, ale udział uprawnień 
przydzielanych nieodpłatnie pozostanie wysoki. Jeżeli miałoby się zakończyć nieodpłatne 
przydzielanie uprawnień pokrywających zapotrzebowanie zakładów kolejowych, w drastyczny 
sposób zwiększyłyby się koszty handlu emisjami dla europejskiego sektora kolejowego.
Według przewidywań Komisji, koszty dla sektora kolejowego wzrosłyby o około 400 milionów 
euro rocznie.

Poprawka 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
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zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem energii 
wyprodukowanej w związku ze 
zużywaniem energii cieplnej w przemyśle, 
czy też pozostałości procesu 
przemysłowego, pod warunkiem, że 
przeznaczona jest do wykorzystania na 
własny użytek przez operatorów instalacji; 
przydziały takie rozdziela się na takich 
samych zasadach przydziału, jakie 
stosowane są do tej działalności 
przemysłowej zgodnie z załącznikiem I. 
Jednak w przypadkach, kiedy gaz 
odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, wszystkie uprawnienia powinny 
być bezpłatnie przydzielane operatorom 
instalacji wytwarzających gazy odlotowe 
zgodnie z takimi samymi zasadami 
przydzielania, jak stosowane dla tej 
instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Energia elektryczna i cieplna powstałe w wyniku procesów przemysłowych i energia 
elektryczna powstająca z pozostałości jest przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem w 
zakresie dostaw energii dla tych procesów przemysłowych. CO2 pochodzący 
z wykorzystywania gazów odlotowych jest nierozerwalnie związany z instalacjami 
produkującymi te gazy i w związku z tym musi być przypisany instalacji, która go wytwarza. 
Jest to zgodne z pkt 92 dokumentu COM (2003)830. Ułatwia to także ustalenie standardów, 
których stosowanie ogranicza wykorzystywanie dwutlenku węgla, a zatem wytwarzanie gazów 
odlotowych. Sprzedaż w drodze licytacji niepotrzebnie obciążyłaby te instalacje i zniechęciła 
do wydajnego wykorzystywania gazów odlotowych.
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Poprawka 401
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, 
a także zachętę do ograniczenia emisji, 
przez uwzględnienie najbardziej 
wydajnych technologii, zamienników, 
alternatywnych procesów produkcyjnych, 
wykorzystania biomasy oraz 
wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych, a także nieuniknionych 
emisji pochodzących z wykorzystania 
w procesie produkcyjnym surowców. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W procedurze związanej z przydziałami należy uznać technologiczny potencjał w zakresie 
redukcji, ponieważ nie można ograniczyć największych emisji w niektórych sektorach, jak w 
przypadku CO2 z wapienia. Wpływ, jaki na zmiany klimatu mają nieuniknione emisje CO2
spowodowane wykorzystaniem w produkcji surowców jest taki sam, jak w przypadku emisji 
związanych z energią. W odniesieniu do kwestii bezpłatnych uprawnień (przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich), tak zwane emisje procesowe stanowią 
podstawowy czynnik wpływający na koszty. Technologiczny potencjał w zakresie redukcji 
emisji powinien być zatem uznawany zgodnie z obowiązującym obecnie załącznikiem III do 
dyrektywy 2003/87/WE ust. 3.
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Poprawka 402
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych, a także 
nieuniknionych emisji pochodzących 
z wykorzystania w procesie produkcyjnym 
surowców. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W procedurze związanej z przydziałami należy uznać technologiczny potencjał w zakresie 
redukcji, ponieważ nie można ograniczyć największych emisji w niektórych sektorach, jak w 
przypadku CO2 z wapienia. Wpływ, jaki na zmiany klimatu mają nieuniknione emisje CO2
spowodowane wykorzystaniem w produkcji surowców jest taki sam, jak w przypadku emisji 
związanych z energią. W odniesieniu do kwestii bezpłatnych uprawnień (przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich), tak zwane emisje procesowe stanowią 
podstawowy czynnik wpływający na koszty. Technologiczny potencjał w zakresie redukcji 
emisji powinien być zatem uznawany zgodnie z obowiązującym obecnie załącznikiem III do 
dyrektywy 2003/87/WE ust. 3.
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Poprawka 403
Norbert Glante

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. Wyjątek od tej zasady 
stanowi co najmniej 12 wybranych przez 
Komisję zakładów demonstracyjnych 
o mocy przynajmniej 200 MW stosujących 
technologie CCS, aby objąć wszystkie 
technologie CCS w połączeniu z 
różnorakimi źródłami energii, opcjami 
składowania i transportu.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest przetestowanie wszystkich podejść technologicznych dotyczących wychwytywania 
CO2 oraz wszystkich sposobów składowania. Potrzeba zatem co najmniej 12 zakładów 
demonstracyjnych.
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Poprawka 404
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Środki, 
o których mowa w akapicie pierwszym 
mogą umożliwić przyznawanie uprawnień 
urządzeniom produkującym energię 
cieplną przy wykorzystaniu standardów 
w zakresie produkcji, jak również 
pozwolić takim urządzeniom na 
zawieranie porozumień ex post zgodnie 
z ogólnymi zasadami. Nie rozdziela się 
żadnych bezpłatnych przydziałów w 
odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 10a ust. 8 stwierdza się, że w niektórych sektorach/podsektorach może zostać 
zakłócona konkurencja oraz że takie zakłócenia mogą poskutkować usiłowaniem „wyjścia” z 
systemu EU ETS poprzez przenoszenie produkcji do krajów nieobjętych systemem. Art. 10a 
ust. 8 przewiduje, że taki sektor otrzyma 100% bezpłatnych przydziałów. Dlatego też 
należałoby określić procedury, które pozwoliłyby na rozdział uprawnień, wykorzystując 
metodę standardów opartą o obecny stan produkcji. 
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Poprawka 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej. 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej z gazów 
odlotowych pochodzących z procesów 
produkcyjnych. W przypadku, gdy gaz 
odlotowy z procesu produkcyjnego 
wykorzystywany jest jako paliwo, 
uprawnienia zostają przydzielone 
operatorowi instalacji wytwarzającej gaz 
odlotowy, na tych samych zasadach 
przydziału, jak dla instalacji, o której 
mowa.

Or. pl

Uzasadnienie

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
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w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Poprawka 406
Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Środki 
te mogą również uwzględniać emisje 
związane z wykorzystywaniem palnych 
gazów odlotowych z wielkich pieców 
tlenowych i pieców koksowniczych 
w przypadkach, gdy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w koksowniczym i wielkopiecowym 
procesie produkcyjnym stali; w związku z 
tym środki te mogą przewidywać 
nieodpłatne przydzielanie uprawnień w 
odniesieniu do wielkich pieców i pieców 
koksowniczych, w których wytwarzane są 
te gazy. Nie rozdziela się żadnych 
bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
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elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Gazy koksownicze są nieuniknionym produktem ubocznym procesu koksowniczego. Są to 
emisje procesowe, w odniesieniu do których przydział emisji powinien być bezpłatny.

Poprawka 407
Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem energii 
wyprodukowanej w związku ze 
zużywaniem energii cieplnej w przemyśle, 
czy też wyprodukowanej z pozostałości 
procesu przemysłowego; przydziały takie 
rozdziela się na takich samych zasadach 
przydziału, jakie stosowane są do danej 
działalności przemysłowej zgodnie 
z załącznikiem I.
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Or. en

Uzasadnienie

Przemysł inwestował w skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz uzyskiwanie 
energii na miejscu z pozostałości przemysłowych zarówno ze względów środowiskowych, jak i 
ekonomicznych. Działalność ta była dalej wspierana jako rozwiązanie kwestii 
niezliberalizowanych rynków energii, jest również promowana w dyrektywie w sprawie 
kogeneracji (CHP). We wniosku stwierdza się, że wszelka energia elektryczna powinna 
podlegać takim samym zasadom przydziału. Energia uzyskiwana w wyniku skojarzonego 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z procesów przemysłowych służy pokryciu 
zapotrzebowania energetycznego tych procesów lub uzyskaniu rezultatów w zakresie ochrony 
środowiska. Powinna być zatem traktowana odmiennie od normalnej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej.

Poprawka 408
Riitta Myller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, z wyjątkiem produkcji 
energii elektrycznej przez połączone 
instalacje ciepłowniczo-energetyczne na 
cele przemysłowych procesów 
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produkcyjnych oraz energii elektrycznej 
wyprodukowanej z gazów odlotowych 
pochodzących z przemysłowych procesów 
produkcyjnych.

Jeżeli gaz odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają przydzielone 
operatorom instalacji wytwarzających 
gazy odlotowe zgodnie z takimi samymi 
zasadami przydziału, jakie stosowane są 
dla tej instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyznać nieodpłatne przydziały w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w 
przemysłowych instalacjach kogeneracyjnych (CHP). Produkcja energii w ramach 
kogeneracji zależy bezpośrednio od potrzeb energetycznych danej instalacji przemysłowej. 
Przemysłowe instalacje kogeneracyjne są ściśle związane z zakładami przemysłowymi, które 
obsługują i od których w wielu przypadkach pozyskują one paliwa. Udział produkcji energii w 
ramach kogeneracji jest największy w przemyśle papierniczym i celulozowym, ale 
kogenerację wykorzystuje się również w przemyśle chemicznym, przemyśle żelaza i stali, 
rafineriach i przemyśle spożywczym. 

Poprawka 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
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technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej z wyjątkiem energii 
elektrycznej produkowanej z gazów 
odlotowych pochodzących z procesów 
produkcji przemysłowej.
Jeżeli gaz odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają przydzielone 
operatorom instalacji wytwarzających 
gazy odlotowe zgodnie z takimi samymi 
zasadami przydziału, jakie stosowane są 
dla tej instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Gazy, których wytwarzanie jest nieuniknione (gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, gaz 
konwertorowy), są produkowane w wyniku procesu wytwarzania stali i wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej. Przyczynia się to do redukcji CO2, biorąc pod uwagę, że w 
przeciwnym wypadku gazy odlotowe zostałyby spalone, co pociągnęłoby za sobą emisję CO2. 
Należy zatem promować to energowydajne wykorzystanie gazów odlotowych.

Poprawka 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
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oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej z wyjątkiem energii 
produkowanej z gazów odlotowych 
pochodzących z procesów produkcji 
przemysłowej, produkcji energii na 
potrzeby własne w ramach wysoko 
wydajnych procesów oraz samozużywania 
energii elektrycznej wyprodukowanej w 
procesie kogeneracji o wysokiej 
wydajności zdefiniowanej w dyrektywach 
2004/8/WE i 2007/74/WE; rozdzielanie 
przydziałów odbywa się w oparciu o takie 
same zasady, jak te stosowane dla 
instalacji jako całości.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna zasada braku bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej jest 
prawidłowa. Niemniej należy uwzględnić szczególny przypadek tych instalacji, które 
samozużywają energię elektryczną w wyniku kogeneracji, produkcji na własny użytek lub 
wykorzystania gazów odlotowych. Rozdzielanie przydziałów w odniesieniu do energii 
elektrycznej w takich przypadkach powinno odbywać się na takich samych zasadach, jak te 
stosowane dla instalacji jako całości.

Poprawka 411
Dorette Corbey

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej, z wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej w celu 
samozużywania w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, lub wytwarzanej z 
gazów odlotowych powstałych w wyniku 
procesów przemysłowych; tego rodzaju 
uprawnienia przydzielane są zgodnie z 
tymi samymi środkami wykonawczymi, o 
których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego 
artykułu, stosowanymi do głównych 
procesów przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach przemysł inwestował w wysoce wydajną produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej (CHP) oraz energii uzyskiwanej na miejscu z pozostałości przemysłowych. W 
obecnym wniosku stwierdza się, że wszelka energia elektryczna powinna podlegać takim 
samym zasadom przydziału, ponieważ zakłada się istnienie jednego rynku energii 
elektrycznej. Jest to błędne wyobrażenie. Energia elektryczna i cieplna wytwarzana w 
powiązaniu z procesami przemysłowymi produkowana jest w celu pokrycia zapotrzebowania 
tych procesów. Produkcja energii przemysłowej powinna otrzymywać przydziały zgodnie z 
zasadami mającymi zastosowanie do tego sektora, jako że stanowią one zasadniczą jego 
część.
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Poprawka 412
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, rafinerii olejów mineralnych 
i transportu lotniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Rafinerie olejów mineralnych i sektor transportu lotniczego będą mogły podawać pełną cenę 
emisji dwutlenku węgla bez ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Powinny być zatem traktowane na takich samych warunkach jak sektor 
energetyczny.

Poprawka 413
Marie-Noëlle Lienemann

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



PE409.642v01-00 66/111 AM\734516PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej lub rafinerii olejów 
mineralnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rafinerie olejów mineralnych będą mogły podawać pełną cenę emisji dwutlenku węgla bez 
ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Powinny być zatem 
traktowane na takich samych warunkach jak sektor energetyczny.

Poprawka 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
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zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej i rafinerii ropy naftowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać rafinerie ropy naftowej, które powinny być traktowane tak samo jak producenci 
energii elektrycznej, ponieważ mogą one włączyć cenę emisji dwutlenku węgla bez ryzyka 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.

Poprawka 415
Péter Olajos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, w tym wytwarzania energii 
cieplnej w skojarzeniu z energią 
elektryczną, zamienników, alternatywnych 
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składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój w zakresie kogeneracji (CHP) to jeden z deklarowanych celów UE. Wraz z innymi 
wspomnianymi tutaj technologiami zasady przyznawania przydziałów powinny gwarantować, 
że prace nad handlem emisjami pójdą w kierunku rozwoju technologii posiadających większy 
potencjał redukcji CO2, a w szczególności technologii kogeneracji.

Poprawka 416
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, w tym wytwarzania energii 
cieplnej w skojarzeniu z energią 
elektryczną, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
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jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój w zakresie kogeneracji (CHP) to jeden z deklarowanych celów UE. Wraz z innymi 
wspomnianymi tutaj technologiami zasady przyznawania przydziałów powinny gwarantować, 
że prace nad handlem emisjami pójdą w kierunku rozwoju technologii posiadających większy 
potencjał redukcji CO2, a w szczególności technologii kogeneracji. Poprawka ta wprowadza 
spójność z innymi przedstawionymi we wniosku przepisami dotyczącymi łączonej energii 
cieplnej i elektrycznej.

Poprawka 417
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, chyba że produkcja ta 
odbywa się w ramach skojarzonego 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
na własne potrzeby danego kraju.
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Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 418
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej, chyba że produkcja ta 
odbywa się w ramach skojarzonego 
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
na własne potrzeby danego kraju.

Or. de
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Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 419
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określanie standardów jest główną zasadą 
bezpłatnych przydziałów. Standard 
określa się jako średnią emisji, na dany 
produkt, gazów cieplarnianych w sektorze 
w latach referencyjnych. Każda instalacja 
otrzymuje bezpłatne przydziały na ilość 
produkcji w latach referencyjnych 
pomnożoną przez standard. Lata 
referencyjne oznaczają okres dwóch lat 
zakończony 24 miesiące przed 
rozpoczęciem okresu handlu 
uprawnieniami.

Or. en

Uzasadnienie

Określanie standardów to system rozdzielania bezpłatnych przydziałów, który pozwala 
uniknąć zachęt do zwiększania emisji. Standardy powinny być wykorzystywane do 
nagradzania najlepszych podmiotów (liderów) w zakresie wydajności pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Zatem lata referencyjne dla okresu rozpoczynającego się w 2013 r. to rok 
2009 i 2010.
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Poprawka 420
Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku określonych sektorów, 
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, maksymalna liczba przydziałów 
zostanie przyznana na wliczenie kosztów 
CO2 w ceny energii elektrycznej. Przydział 
ten opiera się na średnim rocznym zużyciu 
energii elektrycznej dla danych instalacji 
i spodziewanym wliczeniu kosztów CO2
w produkcję energii po standardowych 
marginalnych cenach oraz uzupełnia on 
wszelkie bezpłatne przydziały dla emisji 
bezpośrednich. Nie zmienia on również 
całkowitej liczby przydziałów ustalonej 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Sygnał cenowy CO2 będzie miał w szczególności wpływ na procesy produkcyjne o dużym 
wykorzystaniu energii elektrycznej. Jeżeli procesy te poddane zostaną międzynarodowej 
konkurencji ze względu na pośrednie emisje CO2, pojawi się ryzyko utraty konkurencyjności 
przy braku jakichkolwiek korzyści dla środowiska naturalnego. 

Poprawka 421
Pilar Ayuso

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

1a. Instalacje, zarówno zewnętrzne, jak 
i inne, będą równo traktowane w zakresie 
przyznawania uprawnień do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma zapobiegać tworzeniu na podstawie obecnego wniosku zachęt prowadzących 
do zakłóceń rynkowych i zwiększenia emisji. Istotne jest, by w tekście dyrektywy uwzględnić 
praktykę eksternalizowania działań w wielu sektorach.

Poprawka 422
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż należy uniknąć gwałtownej zmiany w systemie licytacji, nierówne traktowanie 
producentów energii elektrycznej i przemysłu w zakresie „łagodnego przejścia” nie ma 
uzasadnienia i jest niezgodne z zasadami UE. Natychmiastowe wprowadzenie 100% systemu 
licytacji w odniesieniu do produkcji energii będzie miało różny wpływ na państwa 
członkowskie, w zależności od struktury zakładów energetycznych w danym państwie. 
Dotknięte przedsiębiorstwa potrzebują dużo więcej czasu na konieczne dostosowanie, 
zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym. Modernizacja elektrowni opalanych 
paliwami kopalnymi stanowi długoterminowy wkład w europejski koszyk energetyczny.
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Poprawka 423
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

2. Instalacjom przyznaje się liczbę 
przydziałów odpowiadającą wyliczeniu 
oczekiwanego średniego rocznego 
nakładu produkcji, standardu 
odpowiadającego danej instalacji, a także 
liczbie lat kalendarzowych dla danego 
okresu przydziałowego od momentu 
zlecenia. Jeżeli nakład produkcji 
w jednym roku różni się od spodziewanej 
średniej produkcji rocznej, w przypadku 
spadku produkcji operator zwróci 
właściwym władzom do dnia 30 kwietnia 
kolejnego roku liczbę przydziałów 
odpowiadającą wartości nakładu 
produkcji pomnożonego przez standard 
przyznany danemu zakładowi. 
W przypadku wzrostu produkcji właściwy 
organ po rozpatrzeniu wniosku i do dnia 
30 kwietnia kolejnego roku przyznaje 
dodatkowe przydziały na podstawie tego 
samego obliczenia. Standardy ustala się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 23
ust. 3. Uwzględniają one techniczną 
zdolność poszczególnych zakładów do 
obniżania emisji. Emisji, których nie da 
się uniknąć ze względów technicznych 
związanych z procesem, nie ogranicza się 
przy określaniu standardu. To samo 
dotyczy gazów odlotowych, których 
powstania nie można uniknąć. W 
przypadku wykorzystania gazu odlotowego 
jako paliwa, przydziały przyznaje się 
operatorowi instalacji generującej gaz 
odlotowy zgodnie z tymi samymi zasadami 
przydziału, jakie mają zastosowanie do 
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przedmiotowej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przydziały powinny być bezpłatne zgodnie ze standardami ustalonymi na terenie UE 
i dostosowywane ex post zgodnie z rzeczywistą produkcją. Ta metoda przydziału stanowi 
skuteczny instrument zwalczania zmian klimatu w wydajny z perspektywy ogólnogospodarczej 
sposób. Ten model przydziału włączony jest do nowego ustępu 2.

Poprawka 424
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

2. Bezpłatnych przydziałów nie wydaje się 
producentom energii elektrycznej ani
producentom energii na potrzeby własne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z definicją producenci energii elektrycznej to 
wytwórcy, którzy sprzedają energię elektryczną na rynku. Należy zatem dodać odniesienie do 
produkcji na własne potrzeby, a także do równego traktowania wszystkich instalacji, które 
produkują energię cieplną i oferują usługi chłodzenia.
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Poprawka 425
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić przemysłowi energetycznemu stopniowe przystosowanie się do zakupu 
100% przydziałów emisji gazów cieplarnianych w drodze licytacji, tak jak to robią inne 
sektory. Przemysł energetyczny potrzebuje tego czasu na modernizację i wdrożenie 
nowoczesnych technologii niskoemisyjnych. Ponadto stopniowe licytowanie umożliwi większą 
racjonalizację zużycia energii i przystosowanie produkcji energii elektrycznej do 
zwiększonego popytu napędzanego nową dyrektywą IPPC.

Poprawka 426
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.
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do ich składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie 100% sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w 2013 r. 
doprowadzi do nagłej podwyżki cen energii. Podwyżka w krajach, gdzie energia elektryczna 
produkowana jest głównie z węgla, który uznawany jest za powodujący największe emisje, 
spowoduje największy wzrost kosztów energii elektrycznej. Ze względu na niezaprzeczalny 
brak jednolitego rynku energii elektrycznej oraz istnienie osobnych regionalnych rynków 
energii elektrycznej dysponujących sieciami energetycznymi o ograniczonych możliwościach 
przesyłu ewentualne konsekwencje znacznego wzrostu cen energii elektrycznej nie będą mogły 
zostać skompensowane na szczeblu UE.

Poprawka 427
Urszula Krupa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.
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Poprawka 428
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się zakładom 
wytwarzającym wyłącznie energię 
elektryczną – oprócz zakładów skojarzonej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej na 
własne potrzeby danego kraju, instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 429
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się zakładom 
wytwarzającym wyłącznie energię 
elektryczną – oprócz zakładów skojarzonej 
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cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

produkcji ciepła i energii elektrycznej na 
własne potrzeby danego kraju, instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej (z wyjątkiem 
producentów wytwarzających energię 
elektryczną na potrzeby własne w 
sektorach energochłonnych), instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że produkcja energii na własne potrzeby w sektorach 
energochłonnych nie powinna być traktowana jako wytwarzanie energii elektrycznej 
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w ramach systemu; powinno się traktować ją inaczej niż wytwarzanie użytkowe ze względu na 
fakt, że warunki konkurencji dla jej końcowego wykorzystania całkowicie się od niego różnią.

Poprawka 431
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się w odniesieniu 
do energii elektrycznej, która nie jest 
wytwarzana przez zakłady skojarzonej
produkcji ciepła i energii elektrycznej, 
instalacjom służącym do wychwytywania 
emisji gazów cieplarnianych ani 
rurociągom służącym do ich transportu 
i składowiskom służącym do ich 
składowania.

Or. de

Uzasadnienie

Uprawnienia nieprzydzielone bezpłatnie powinny ograniczać się do produkcji energii 
elektrycznej, przy której nie wykorzystuje się skojarzonych systemów cieplnych 
i energetycznych, tak, aby uniknąć dalszego obciążania tej najbardziej wydajnej formy 
wytwarzania energii elektrycznej oraz przeciwdziałania mechanizmom wsparcia dotyczącym 
technologii kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w niektórych krajach.

Poprawka 432
Antonio De Blasio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
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przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej – oprócz skojarzonej 
produkcji ciepła i energii elektrycznej 
(CHP) na cele przemysłowe, instalacjom 
służącym do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. hu

Poprawka 433
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, rafineriom olejów 
mineralnych, sektorowi transportu 
lotniczego ani instalacjom służącym do 
wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Poprawka 434
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
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przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, rafineriom olejów 
mineralnych, sektorowi transportu 
lotniczego ani instalacjom służącym do 
wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rafinerie olejów mineralnych i sektor transportu lotniczego będą mogły podawać pełną cenę 
emisji dwutlenku węgla bez ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Powinny być zatem traktowane na takich samych warunkach jak sektor 
energetyczny. 

Poprawka 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, rafineriom ropy 
naftowej, instalacjom służącym do 
wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać rafinerie ropy naftowej, które powinny być traktowane tak samo jak producenci 
energii elektrycznej, ponieważ mogą one włączyć cenę emisji dwutlenku węgla bez ryzyka 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, rafineriom olejów 
mineralnych ani instalacjom służącym do 
wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Rafinerie olejów mineralnych będą mogły podawać pełną cenę emisji dwutlenku węgla bez 
ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Powinny być zatem 
traktowane na takich samych warunkach jak sektor energetyczny.

Poprawka 437
Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z paliw 
kopalnych ani rurociągom służącym do ich 
transportu i składowiskom służącym do ich 
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do ich składowania. składowania.

Or. en

Uzasadnienie

Proces współspalania z udziałem biomasy lub odpadów w elektrowniach opalanych węglem 
jest opłacalny z powodu zwiększania udziału energii odnawialnej w Europie. Należy 
zapewnić, aby współspalanie pozostało nadal atrakcyjną opcją obok wychwytywania i 
składowania CO2 (CCS). Aby zagwarantować inwestycje w CCS proponuje się zatem 
umożliwienie uzyskania kredytu na składowanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
paliw neutralnych pod względem emisji CO2, które faktycznie wychwytują emisje gazów 
cieplarnianych z atmosfery.

Poprawka 438
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w przypadku określonych 
produktów lub procesów nie ustali się 
standardów zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 23 ust. 3, danej instalacji 
przyznaje się uprawnienia do emisji 
odpowiadające średnim rocznym 
przydziałom dla drugiego okresu handlu 
w ramach systemu EU ETS, skorygowane 
wskaźnikiem liniowym, o którym mowa w 
art. 9. Uwzględnia się techniczną zdolność 
poszczególnych zakładów do obniżania 
emisji.
Jeżeli produkty lub procesy nie są objęte 
drugim okresem handlu, stosuje się 
zasadę przydzielania na podstawie 
przeszłych przydziałów (z ang.: 
„grandfathering”).

Or. en
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Uzasadnienie

Należy mieć na względzie, że nie udało się dotychczas określić w sposób ogólny standardów 
dla wszystkich produktów i procesów. Może to dotyczyć skrajnie różnorodnych produktów 
reprezentujących niewielką część emisji w ramach ETS. Takim zakładom należy przyznać 
przydziały CO2 na podstawie przeszłych przydziałów (ang. grandfathering).

Poprawka 439
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bezpłatnych przydziałów udziela się 
instalacjom służącym połączonemu 
wychwytywaniu i składowaniu emisji 
gazów cieplarnianych z biomasy.

Or. en

Poprawka 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 

3. Bez względu na to, czy energia cieplna 
jest produkowana wraz z energią
elektryczną, czy nie, producenci energii 
cieplnej dostarczanej na użytek 
przemysłowy, sieci ciepłowniczych lub 
innych konsumentów otrzymują bezpłatne 
przydziały w tej samej proporcji jak te 
przyznawane zainteresowanym sektorom 
przemysłu.
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energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Bez względu na to, czy energia cieplna jest 
produkowana wraz z energią elektryczną, 
czy nie, producenci energii cieplnej 
dostarczanej na użytek sieci 
ciepłowniczych przestrzegający kryteriów 
określonych w ust. 51 wytycznych 
dotyczących pomocy państwa w zakresie 
ochrony środowiska otrzymują 100% 
bezpłatnych przydziałów dla zapewnienia 
równego traktowania względem innych 
producentów energii cieplnej, którzy nie 
są objęci europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii cieplnej nie może być rozpatrywana „przypadkowo” w obrębie tych 
samych przepisów, co produkcja energii elektrycznej. Prowadzi to do sprzeczności i zakłóceń 
konkurencji.

Poprawka 441
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 

3. Wysoce wydajne zakłady wytwarzające 
energię cieplną w skojarzeniu z energią
elektryczną (CHP) w rozumieniu 
dyrektywy 2004/8/WE otrzymują na czas 
nieokreślony bezpłatne przydziały emisji 
na poczet wytwarzanej energii elektrycznej 
i cieplnej w oparciu o określony standard.
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rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Wytwarzanie energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną to podstawa ochrony 
klimatu. Dyrektywa 2004/8/WE wprowadza i potwierdza wymóg utrzymania i rozwoju 
kogeneracji o wysokiej wydajności. Wprowadzenie dodatkowego obciążenia związanego z 
licytacją przyniosłoby efekty odwrotne od zamierzonych. W wielu przypadkach działania 
państw członkowskich na rzecz zakładów stosujących technologię kogeneracji (CHP) nie 
przyniosłyby pożądanych rezultatów, nastąpiłby spadek produkcji w istniejących zakładach 
wytwarzających energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, a przyszłe plany 
rozbudowy mogłyby się nie powieść. Jeżeli sprzedaż w drodze licytacji ma stanowić główny 
mechanizm przyznawania przydziałów emisji podmiotom wytwarzającym energię elektryczną, 
wówczas wprowadzenie wyjątku dla zakładów wytwarzających energię cieplną w skojarzeniu 
z energią elektryczną i wyłączenie ich ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji sprzyja 
ochronie klimatu.

Poprawka 442
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 

3. Zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE 
zakłady wytwarzające energię ze 
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej na własne potrzeby danego 
kraju otrzymują bezpłatne przydziały 
kredytów na podstawie standardów, które 
są zharmonizowane w całej Europie.
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którym mowa w art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 443
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE 
zakłady wytwarzające energię ze 
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej na własne potrzeby danego 
kraju otrzymują bezpłatne przydziały 
kredytów na podstawie standardów, które 
są zharmonizowane w całej Europie.

Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z pierwotnych źródeł energii. 
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Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz dostarczania zachęt dla nowych zakładów 
sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu ograniczona 
do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze energetycznym.

Poprawka 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Nieodpłatne przydziały emisji przyznaje 
się na rzecz produkcji energii cieplnej 
dostarczanej przemysłowi lub innym 
konsumentom, produkowanej w ramach
kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE,
w celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni równe 
traktowanie w odniesieniu do innych 
producentów energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Energia cieplna produkowana w wysoce wydajny sposób w ramach połączonej produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej, niezależnie od źródła, jest korzystna dla środowiska 
naturalnego i powinna być wspierana.
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Poprawka 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w
związku z energią cieplną produkowaną w
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Nieodpłatne przydziały emisji przyznaje 
się na rzecz produkcji energii cieplnej 
dostarczanej przemysłowi lub innym 
konsumentom, produkowanej w ramach 
kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE, w 
celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni równe 
traktowanie w odniesieniu do innych 
producentów energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Energia cieplna produkowana w wysoce wydajny sposób w ramach połączonej produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej, niezależnie od źródła, jest korzystna dla środowiska 
naturalnego i powinna być wspierana.

Poprawka 446
Urszula Krupa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
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związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Poprawka 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 

3. Nieodpłatne przydziały emisji powinny 
być przyznawane w 100% w związku z 
energią cieplną i elektryczną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu.
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korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. es

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 100 % emisji 
koniecznych do funkcjonowania zakładów kogeneracji w celu zachęcania do tego typu 
instalacji. Zakłady te potrzebują stabilnych ram rozwoju, biorąc pod uwagę, że są one 
produktem inwestycji przemysłowych w sektorze prywatnym. Jakikolwiek próg poniżej 100% 
mógłby zaszkodzić rentowności tych zakładów. 

Poprawka 448
Adam Gierek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Producentom energii elektrycznej będą 
przyznawane nieodpłatnie pozwolenia na 
emisje w związku z energią cieplną 
produkowaną w ramach kogeneracji o 
wysokiej sprawności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w celu 
zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego 
popytu, co zapewni ich równe traktowanie 
z innymi producentami energii cieplnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Zasady wytwarzania ciepła w systemie ETS i poza nim muszą być utrzymane na podobnym 
poziomie. Ciepło wytwarzane w jednostkach kogeneracyjnych pow. 20 MW konkuruje z tym 
pochodzącym z jednostek pon. 20 MW, gdyż są one poza systemem ETS. Aby uniknąć 



AM\734516PL.doc 93/111 PE409.642v01-00

PL

dyskryminacji, ciepło wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji należy traktować tak samo 
jak ciepło ze źródeł, otrzymujących darmowe pozwolenia lub inne środki spoza ETS. Dlatego 
potrzebna jest obowiązkowa darmowa alokacja pozwoleń dla ciepła wytwarzanego w 
jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie handlu ETS do 2020 r.

Poprawka 449
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej
otrzymują nieodpłatnie przydziały emisji w 
związku z energią cieplną lub usługami 
chłodzenia wytwarzanymi jeżeli to 
konieczne w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności w celu zapewnienia 
ich równego traktowania z innymi 
producentami energii cieplnej, pod 
warunkiem, że energia cieplna lub 
chłodzenie jest wykorzystywane w 
sektorach narażonych na ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich.

Liczba uprawnień przyznanych 
producentom energii cieplnej lub usług 
chłodzenia powinna być taka sama jak 
liczba uprawnień przyznanych w 
sektorach, które korzystają z energii 
cieplnej lub usług chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do jakiejkolwiek formy 
produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z definicją producenci energii elektrycznej to 
wytwórcy, którzy sprzedają energię elektryczną na rynku. Należy zatem dodać odniesienie do 
produkcji na własne potrzeby, a także do równego traktowania wszystkich instalacji, które 
produkują energię cieplną i oferują usługi chłodzenia.
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Poprawka 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej
otrzymują nieodpłatnie przydziały emisji
w związku z energią cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu na 
energię cieplną oraz produkcją energii 
cieplnej do wydajnych sieci 
ciepłowniczych kwalifikujących się na 
mocy wytycznych dotyczących pomocy 
państwa w zakresie ochrony środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajne sieci ciepłownicze, wykorzystujące energię cieplną pochodzącą z kogeneracji, mogą 
umożliwić oszczędności w zakresie zużycia energii. Należy zatem zapewnić ich 
konkurencyjność.

Poprawka 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 3. Producenci energii elektrycznej
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nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

otrzymują nieodpłatnie przydziały emisji
w związku z energią cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Bezpłatne 
przydziały są także przyznawane 
w przypadku wytwarzania energii 
w instalacjach kogeneracyjnych 
produkujących energię elektryczną 
i cieplną dla systemów sieci 
ciepłowniczych i w odniesieniu do 
produkowania energii elektrycznej na 
własne potrzeby danej instalacji. Po 2013 
r. całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst musi jasno określać sytuacje, które kwalifikują się do bezpłatnego przydzielania 
uprawnień. Ponadto instalacje kogeneracyjne dostarczające energię dla systemów sieci 
ciepłowniczych muszą otrzymać pomoc władz, gdyż wspierają one zrównoważone 
wykorzystanie zasobów/walkę przeciwko zmianom klimatu, a także dostępne dla większości 
społeczeństwa usługi użyteczności publicznej.

Poprawka 452
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w
związku z energią cieplną produkowaną w 

3. W przypadkach, gdy producenci sektora 
ciepłownictwa i chłodzenia otrzymują 
bezpłatne przydziały zgodnie z ust. 1 
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ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

w związku z produkcją energii cieplnej lub 
produkcją w zakresie chłodzenia w
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu,
bezpłatne przydziały powinni otrzymywać 
wytwórcy energii elektrycznej 
podlegającej samozużyciu oraz 
producenci energii elektrycznej 
dostarczanej wyłącznie do określonego 
zakładu przemysłowego, co zapewni ich 
równe traktowanie. Po 2013 r. całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji z tytułu produkcji energii cieplnej 
jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest równe traktowanie wszystkich instalacji kogeneracyjnych wykorzystywanych 
do ukierunkowanych dostaw energii, aby uniknąć sprzeczności z prawem UE. 
Uprzywilejowanie produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby jest sprzeczne z zasadą 
otwartego, przejrzystego i konkurencyjnego rynku energii elektrycznej jaki promuje 
dyrektywa 2003/54/WE.

Poprawka 453
Avril Doyle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 

3. W przypadkach, gdy producenci sektora 
ciepłownictwa i chłodzenia otrzymują 
bezpłatne przydziały zgodnie z ust. 1 
w związku z produkcją energii cieplnej lub 
produkcją w zakresie chłodzenia w
ramach kogeneracji o wysokiej 
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ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu,
bezpłatne przydziały powinni otrzymywać 
wytwórcy energii elektrycznej, co zapewni 
ich równe traktowanie. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Poprawka 454
Péter Olajos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r.
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Połączone instalacje ciepłowniczo-
energetyczne mogą nieodpłatnie otrzymać 
przydziały emisji w związku z energią 
cieplną produkowaną w ramach 
kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE.
Połączone instalacje ciepłowniczo-
energetyczne otrzymują nieodpłatne 
przydziały w wysokości co najmniej 
równej ogólnym oszczędnościom w 
zakresie emisji dwutlenku węgla 
zrealizowanym dzięki inwestycji w takie 
instalacje.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia rozbieżności systemów przydziału w zakresie produkcji energii cieplnej 
między poszczególnymi państwami członkowskimi, nowa dyrektywa powinna ustanawiać 
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wspólne ujednolicone na szczeblu UE zasady nieodpłatnego przydziału emisji instalacjom 
ciepłowniczo-energetycznym.

Poprawka 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE, w 
celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni ich 
równe traktowanie z innymi producentami 
energii cieplnej. Po 2013 r. całkowita
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji z tytułu produkcji energii cieplnej 
jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej
otrzymują nieodpłatnie przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w celu 
zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego 
popytu, co zapewni ich równe traktowanie 
z innymi producentami energii cieplnej. Po 
2013 r. całkowita liczba przydziałów dla 
tego rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. fr

Uzasadnienie

Przemysłowe instalacje kogeneracji należy uznać za należące do sektora przemysłu / 
produkcji pary, jak to miało miejsce w dwóch pierwszych krajowych systemach handlu 
uprawnieniami do emisji. Należy również dopilnować, aby objęte zostały wszystkie procesy 
kogeneracji, a nie tylko kogeneracja o wysokiej wydajności.

Poprawka 456
Norbert Glante

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

3. Producenci energii elektrycznej mogą
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej powinni
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wspiera równe traktowanie w odniesieniu do innych producentów 
ciepła.

Poprawka 457
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej wydajności 
w celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni ich 
równe traktowanie z innymi producentami 
energii cieplnej. Po 2013 r. całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji z tytułu produkcji energii cieplnej 
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rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

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

Produkcję energii cieplnej określa się jako 
kogenerację o wysokiej wydajności, jeżeli 
spełnia kryteria zdefiniowane w 
załączniku III dyrektywy 2004/8/WE i 
odpowiada ujednoliconym referencyjnym 
wartościom w zakresie wydajności 
ustanowionym w decyzji Komisji 
2007/74/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki wyjaśnieniu definicji kogeneracji o wysokiej wydajności duże zakłady kogeneracji 
wykorzystujące w wysokim stopniu biomasę (co jest korzystne w zakresie zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych) nie będą poszkodowane przez system handlu uprawnieniami.

Poprawka 458
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE, w 
celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni ich 
równe traktowanie z innymi producentami 
energii cieplnej. Po 2013 r. całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji z tytułu produkcji energii cieplnej 
jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, otrzymują je też 
producenci należący do sieci 
ciepłowniczych w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
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mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się stopniowe wdrażanie systemu licytacji w sektorze energii, zgodnie z wnioskami 
dotyczącymi innych sektorów, począwszy od 80% bezpłatnych przydziałów w 2013 r. aż do 
osiągnięcia pełnej sprzedaży w drodze licytacji dopiero w roku 2020. Głównym tego 
powodem jest niepełna integracja rynku energetycznego UE. Istnienie odrębnych rynków 
uniemożliwi przesył potencjału niezbędnego do neutralizacji skutków wprowadzenia 100% 
sprzedaży w drodze licytacji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto stopniowe 
licytowanie umożliwi większą racjonalizację zużycia energii i przystosowanie produkcji 
energii elektrycznej do zwiększonego popytu napędzanego nową dyrektywą IPPC. 

Poprawka 459
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE, w 
celu zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu, co zapewni ich 
równe traktowanie z innymi producentami 
energii cieplnej. Po 2013 r. całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji z tytułu produkcji energii cieplnej 
jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, otrzymują je też 
producenci należący do sieci 
ciepłowniczych w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en
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Uzasadnienie

W większości nowych państw członkowskich, popyt na energię cieplną jest w zdecydowanej 
większości zaspokajany przez sieci ciepłownicze (na przykład w Polsce udział ten stanowi 
ponad 50%). Nałożenie na ten sektor obowiązku zakupu przydziałów może spowodować 
wzrost cen energii cieplnej. Istnieje ryzyko, że gospodarstwa domowe zastąpiłyby droższą 
energię cieplną dostarczaną przez sieć indywidualnym ogrzewaniem węglowym podlegającym 
mniej restrykcyjnym kontrolom emisji. Aby tego uniknąć, proponuje się stopniowe 
wprowadzenie systemu licytacji w sektorze energii, zgodnie z wnioskami dotyczącymi innych 
sektorów.

Poprawka 460
Norbert Glante

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9. Bezpłatne uprawnienia 
zostaną także przydzielone co najmniej 12 
wybranym przez Komisję zakładom 
demonstracyjnym stosującym technologię 
CCS, które spełniają kryteria 
wyszczególnione w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest przetestowanie wszystkich podejść technologicznych dotyczących wychwytywania 
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CO2 oraz wszystkich sposobów składowania. Dlatego też potrzeba co najmniej 12 zakładów 
demonstracyjnych.

Poprawka 461
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9. Bezpłatne uprawnienia 
odpowiadające 125% przewidywanego 
nakładu produkcji zostaną także 
przydzielone co najmniej 12 wybranym 
przez Komisję zakładom demonstracyjnym 
stosującym technologię CCS, które 
spełniają kryteria wyszczególnione 
w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Stwarza zachęty do stworzenia zakładów demonstracyjnych korzystających z technologii CCS.
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Poprawka 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie nie 
zrealizuje rocznego celu w zakresie 
redukcji zgodnie z [decyzją o wspólnym 
ponoszeniu obciążeń] w świetle art. 3 tej 
decyzji i jej załącznika, ilość przydziałów 
równa deficytowi ograniczenia emisji za 
ten rok zostaje wstrzymana w CITL i nie 
jest wydawana danym państwom 
członkowskim. Przydziały wstrzymane w 
CITL mogą zostać sprzedane przez 
Komisję w drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza system kar dotyczący przestrzegania przez państwa członkowskie 
postanowień decyzji o wspólnym ponoszeniu obciążeń.

Poprawka 463
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie nie 
zrealizuje rocznego celu w zakresie 
redukcji zgodnie z [decyzją o wspólnym 
ponoszeniu obciążeń] w świetle art. 3 tej 
decyzji i jej załącznika, ilość przydziałów 
równa deficytowi ograniczenia emisji za 
ten rok zostaje wstrzymana w CITL i nie 
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jest wydawana danym państwom 
członkowskim. Przydziały wstrzymane w 
CITL mogą zostać przydzielone innym 
państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna jedynie w przypadku, gdy nie wprowadzono kar w ramach decyzji 
o wspólnym ponoszeniu obciążeń. Wprowadza ona system kar dotyczący przestrzegania przez 
państwa członkowskie postanowień decyzji o wspólnym ponoszeniu obciążeń.

Poprawka 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli państwo członkowskie odmówi 
zapłaty kary zgodnie z mechanizmem 
zgodności przewidzianym w [decyzji 
o wspólnym ponoszeniu obciążeń] i 
określonym w art. 3 tej decyzji, ilość 
przydziałów równa deficytowi 
ograniczenia emisji za ten rok zostaje 
wstrzymana w CITL i nie jest wydawana 
danym państwom członkowskim do 
momentu zapłaty określonej kary przez to 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje, że państwa członkowskie będą stosować się do systemu kar 
dotyczącego przestrzegania przez państwa członkowskie postanowień decyzji o wspólnym 
ponoszeniu obciążeń.
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Poprawka 465
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli państwo członkowskie odmówi 
zapłaty kary zgodnie z mechanizmem 
zgodności przewidzianym w [decyzji 
o wspólnym ponoszeniu obciążeń] i 
określonym w art. 3 tej decyzji, ilość 
przydziałów równa deficytowi 
ograniczenia emisji za ten rok zostaje 
wstrzymana w CITL i nie jest wydawana 
danym państwom członkowskim do 
momentu zapłaty określonej kary przez to 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy istnieje system kar dotyczący 
zgodności państw członkowskich z postanowieniami decyzji o wspólnym ponoszeniu obciążeń. 
Gwarantuje on zachowanie przez państwa członkowskie zgodności z systemem.

Poprawka 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 

skreślony
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nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka 
odpowiadających im emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007. Tam, gdzie 
jest to konieczne, stosuje się współczynnik 
korygujący.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy wymienione instalacje oznaczają pojedyncze instalacje, czy pewien rodzaj 
instalacji zbiorczych. Nie jest także jasne, do czego i w jakim celu ma mieć zastosowanie 
współczynnik korygujący. By odpowiednio zająć się ryzykiem tzw. „wycieku emisji”, liczba 
przydziałów wyliczona na podstawie zastosowania standardów musi zostać w pełni 
rozdysponowana. Przewidują to w połączeniu art. 10a ust. 1 i 7, a zatem art. 10a ust. 4 i 5 nie 
są konieczne.

Poprawka 467
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012,
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący.

4. Całkowita liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012,
jest równa, jako część całkowitej rocznej 
liczby przydziałów dla całej Wspólnoty,
odsetkowi odpowiadających im
zweryfikowanych emisji z tych instalacji w 
latach 2005-2007.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje oddolny system obliczania ilości bezpłatnych przydziałów przyznawanych 
każdej instalacji: ustanowienie standardu, analiza sumy standardów po zastosowaniu w 
instalacjach oraz korekta w razie przekroczenia ogólnego pułapu. W celu przyspieszenia 
procesu i nadania każdemu sektorowi większej przewidywalności bardziej pożądany byłby 
system odgórny. Komisja powinna najpierw podzielić ogólny pułap między sektory w oparciu 
o zweryfikowane emisje, a następnie ustanowić standardy sektorowe w celu określenia ilości 
przydziałów, jaką ma otrzymać każda instalacja w danym sektorze.

Poprawka 468
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący.

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się jednolity międzysektorowy
współczynnik korygujący.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji może umożliwić niektórym sektorom zwiększanie emisji i przenoszenie 
obciążeń związanych z redukcją emisji na inne sektory. Jednolity międzysektorowy 
współczynnik korygujący gwarantuje uczestnictwo wszystkich sektorów w działaniach 
zmierzających do redukcji emisji.
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Poprawka 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący.

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący w celu 
zapewnienia zgodności z ilościami 
określonymi na podstawie ust. 1 i 3, bez 
zmieniania całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o uzasadnieniu środków przeznaczonych na określenie standardów i ze względu na 
ich ambitny charakter, konieczne jest dokonanie przydziału zgodnie z całkowitą liczbą 
przydziałów obliczoną przy zastosowaniu przedmiotowych standardów. Jak zaznacza się w 
tych ustępach, nakłady na licytację będą wykorzystywane w celu uzupełnienia środków 
w przypadku przekroczenia limitów sektorowych, a nadwyżki będą przekazywane do 
nakładów na licytacje. W pierwszym przypadku zmniejszenie ilości uprawnień do licytacji 
prowadzi do zmniejszenia popytu, w związku z czym nie można oczekiwać wzrostu cen 
uprawnień. Poprawka wyjaśnia, że przestrzegany jest limit w ramach ETS.

Poprawka 470
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący.

4. Bez uszczerbku dla ust. 8 maksymalna 
liczba przydziałów, która stanowi 
podstawę obliczeń liczby przydziałów dla 
instalacji, które prowadzą działalność w 
roku 2013 i otrzymały bezpłatne przydziały 
w okresie 2008-2012, nie może 
przekraczać, jako część całkowitej rocznej 
liczby przydziałów dla całej Wspólnoty, 
odsetka odpowiadających im emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007. Tam, gdzie 
jest to konieczne, stosuje się współczynnik 
korygujący.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko „wycieku emisji” pojawia się wtedy, gdy producenci wewnątrz UE i poza nią nie 
podlegają takim samym ograniczeniom, jeżeli chodzi o emisje dwutlenku węgla. Wobec braku 
odpowiedniego międzynarodowego porozumienia energochłonne sektory przemysłu narażone 
na ryzyko „wycieku emisji” powinny otrzymywać niezbędną ilość bezpłatnych przydziałów, 
aby zapobiec przenoszeniu emisji do krajów, które nie nakładają porównywalnych ograniczeń 
dotyczących emisji na miejscowych producentów.

Poprawka 471
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które prowadzą 
działalność w roku 2013 i otrzymały 
bezpłatne przydziały w okresie 2008-2012, 
nie może przekraczać, jako część 
całkowitej rocznej liczby przydziałów dla 
całej Wspólnoty, odsetka odpowiadających 
im emisji z tych instalacji w latach 2005-

4. Bez uszczerbku dla ust. 8 maksymalna 
liczba przydziałów, która stanowi 
podstawę obliczeń liczby przydziałów dla 
instalacji, które prowadzą działalność w 
roku 2013 i otrzymały bezpłatne przydziały 
w okresie 2008-2012, nie może 
przekraczać, jako część całkowitej rocznej 
liczby przydziałów dla całej Wspólnoty, 
odsetka odpowiadających im emisji z tych 
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2007. Tam, gdzie jest to konieczne, stosuje 
się współczynnik korygujący.

instalacji w latach 2005-2007. Tam, gdzie 
jest to konieczne, stosuje się współczynnik 
korygujący.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 2 do art. 10 a ust. 8.
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