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Poprawka 293
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Artykuł 10 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 10

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji
1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie 
zgodnie z art. 10a.
2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:
(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.
(b) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.
Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.



PE409.650v01-00 4/71 AM\734732PL.doc

PL

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 10%.
3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, o 
których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:
a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;
b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w 2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20% do 2020 r.;
c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;
d) działania zapobiegające wylesianiu, 
w szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
f) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
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izolacji cieplnej budynków; oraz
g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.
4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów.
5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży przydziałów w drodze 
licytacji, tak by zapewnić prowadzenie tej 
sprzedaży w sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż w drodze licytacji w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla 
wszystkich konsumentów przy braku dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji 
CO2. Oznacza to po prostu nowy podatek od emisji CO2, który zapłacą konsumenci. Aby 
konsumenci UE zaoszczędzili do 55 miliardów euro rocznie, a ceny energii spadły o 20-30 
euro/MWh - nie kwestionując przy tym skuteczności systemu ETS - nie można pozwolić, by 
opierał się on na licytowaniu. Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą 
produkcję mogą stanowić ekonomicznie wydajny i ekologicznie skuteczny instrument.
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Poprawka 294
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a.

1. Począwszy od 2013 r. organ 
wspólnotowy dokonuje sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a.

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:
(a) 90 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich 
w emisjach z 2005 r., skontrolowanych 
w ramach systemu wspólnotowego.
(b) 10 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.
Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.
Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
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redystrybucję w wysokości 10 %.
3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. 100% dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów jest wykorzystywane 
przez Unię Europejską na następujące 
cele:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz 
Energii Niewęglowej, przystosowanie się 
do skutków zmian klimatu oraz 
finansowanie prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie ograniczenia emisji i 
przystosowania się, w tym udział w 
inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r.;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r.;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

ca)  rozwój nośników czystej energii;
d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) pomoc dla niektórych państw 
członkowskich z myślą o solidarności 
i wzroście we Wspólnocie, w granicach 
10% dochodów z licytacji dla ogółu tych 
państw, ułatwienie krajom rozwijającym 
się przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

f) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 

f) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 
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o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym w granicach [x% do 
określenia] całkowitego dochodu z 
licytacji.

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów.

4. Komisja zamieszcza informacje o 
wykorzystaniu dochodów ze sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji na każdy z 
powyższych celów.

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].”

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 23 ust. 3, przyjmie rozporządzenie w 
sprawie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży przydziałów w drodze 
licytacji, tak by zapewnić prowadzenie tej 
sprzedaży w sposób otwarty, 
zharmonizowany, przejrzysty i 
niedyskryminujący. System licytacji musi 
zostać opracowany w sposób zapewniający 
płynność i przejrzystość rynku.

W celu zapewnienia realizacji tych celów 
rozporządzenie, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, musi opierać się na 
następujących zasadach:
- korzystanie z jednego systemu, 
dostępnego na odległość, prostego (jedna 
tura), skutecznego, dostępnego po 
przystępnej cenie, którego wiarygodność 
byłaby zagwarantowana przez jednego 
zarządzającego na szczeblu 
wspólnotowym;
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- zapewnienie po minimalnych kosztach 
dostępu do licytacji wszelkim podmiotom, 
będącym w stanie udowodnić swoją 
zdolność płatniczą i posiadającym otwarte 
konto w rejestrze przydziałów;
- określenie w treści rozporządzenia 
harmonogramu rozmiarów licytacji 
spójnego z terminami zwrotu przydziałów 
oraz z ograniczeniami finansowymi 
przedsiębiorstw; harmonogram ten 
wyklucza udział w wyłącznie jednej 
licytacji na cały okres.
Rozporządzenie przewiduje, że nadzór nad 
tym rynkiem sprawuje istniejący organ 
lub organ, który będzie należało stworzyć, 
którego misja powinna być zbliżona do 
misji organu nadzoru nad rynkami 
surowców.

Or. fr

Uzasadnienie

Licytacje powinny odbywać się na szczeblu wspólnotowym, a nie w każdym państwie 
członkowskim osobno. Jest absolutnie konieczne, by Unia Europejska mogła więcej 
inwestować w technologie energetyczne oraz technologie ograniczające emisje CO2, przede 
wszystkim w celu przygotowania się do wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2
przewidzianych do 2050 r. Wykorzystanie dochodów na szczeblu wspólnotowym umożliwi 
właściwą organizację europejskich badań naukowych, w szczególności na wzór USA i 
Japonii.

Poprawka 295
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie 

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów.
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zgodnie z art. 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji ditlenku 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 296
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży 
w drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie 
zgodnie z art. 10a.

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży 
w drodze licytacji wszystkich przydziałów.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów wyłącznie w drodze licytacji powinna stać się natychmiast ogólną 
regułą. Jest to potrzebne, jeśli przedsiębiorstwa mają otrzymywać skuteczne zachęty do 
zmniejszania kosztów środowiskowych płynących z prowadzonej przez nie działalności 
produkcyjnej. Siedmioletni okres przejściowy pozwala przedsiębiorstwom na zbyt długie 
nieponoszenie kosztów ochrony środowiska spowodowanych ich działaniami.
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Poprawka 297
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, odpowiada 
udziałom poszczególnych państw 
członkowskich w emisjach z 2005 r., 
zweryfikowanych w ramach systemu 
wspólnotowego.

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.
(b) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.
Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Do tych celów, udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 10%.
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Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 2: Narzędzia polityczne w dziedzinie klimatu takie jak EU ETS powinny zapewniać 
wyraźnie wyrównane szanse. Kwestiami spójności zajumją sie inne narzędzia polityczne.

Poprawka 298
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

(a) 45% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

(b) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.

(b) 5% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.

(ba) 50% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji przez Komisję w celu 
sfinansowania redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, uniknięcia wylesiania 
i degradacji lasów, a także dostosowania 
się do zmian klimatycznych stron 
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nieobjętych załącznikiem I do UNFCCC.
Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 10%.

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 5%.

Or. en

Uzasadnienie

Co najmniej 50% dochodów ze sprzedaży w ramach licytacji powinno być wykorzystywane do 
finansowania działań w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się. Aby uniknąć 
problemów związanych z corocznymi procedurami budżetowymi w państwach członkowskich, 
na licytacje dokonywane przez Komisję przeznaczyć należy właściwą część przydziałów i w 
tym celu wykorzystać.

Poprawka 299
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 

(a) 70% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
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ramach systemu wspólnotowego. ramach systemu wspólnotowego.
(b) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.

(b) 30% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.

Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007. 

Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 10%.

Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 30%.

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowane 10 % przydziałów rozdzielanych w interesie solidarności oraz wzrostu we 
Wspólnocie jest kwotą niewspółmiernie małą jak na potrzeby wzrostu krajów, które próbują 
wyrównać wieloletnie opóźnienia w rozwoju gospodarczym oraz w których szybka konwersja 
gospodarki na alternatywne źródła energii nie jest możliwa ze względów społecznych, 
środowiskowych oraz ekonomicznych.

Poprawka 300
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, (a) 80% całkowitej liczby przydziałów, 
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które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
średnich emisjach z lat 2005-2007, 
skontrolowanych w ramach systemu 
wspólnotowego;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić realistyczność dążeń w zakresie emisji w państwach członkowskich i uniknąć 
rozbieżności wynikających z warunków pogodowych, takich jak ciepłe zimy itp., należy 
stosować podejście trzyletnie (średnia z lat 2005-2007), dzięki któremu można by zniwelować 
różnice między poziomami emisji w poszczególnych latach. 

Poprawka 301
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich 
w emisjach z 2005 r., skontrolowanych 
w ramach systemu wspólnotowego.

(a) 80% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich 
w średnich emisjach z lat 2005-2007, 
skontrolowanych w ramach systemu 
wspólnotowego;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić realistyczność dążeń w zakresie emisji w państwach członkowskich i uniknąć 
rozbieżności wynikających z warunków pogodowych, takich jak ciepłe zimy itp., należy 
stosować podejście trzyletnie (średnia z lat 2005-2007), dzięki któremu można by zniwelować 
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różnice między poziomami emisji w poszczególnych latach.

Poprawka 302
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

(a) 90 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z lat 2005-2007, 
skontrolowanych w ramach systemu 
wspólnotowego.

Or. fi

Uzasadnienie

Podział uprawnień do emisji należy obliczać na podstawie średnich wartości z co najmniej 
dwóch lat zamiast wykorzystywać dane z poszczególnych lat. Liczba emisji może różnić się 
pomiędzy poszczególnymi latami także z przyczyn naturalnych — z tego względu jako punkt 
odniesienia należy przyjąć okres, a nie dany rok. We wniosku Komisji deklaruje się ponadto 
chęć wykorzystania jako współczynnika danych dotyczących emisji z roku 2006, kiedy tylko 
zostaną udostępnione.

Ważne jest uwzględnienie faktu, że obranie jako podstawy kalkulacji okresu kilku lat nie 
zmieni ogółu wspólnotowych uprawnień do emisji. 

Poprawka 303
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.

(a) 90% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
średnich emisjach z lat 2005-2007, 
skontrolowanych w ramach systemu 
wspólnotowego;

Or. en

Uzasadnienie

Jako podstawę do obliczenia przydziałów do sprzedaży w ramach licytacji w systemie EU 
ETS należy wykorzystać okres dłuższy niż jeden rok, tak aby coroczne wariacje 
i niestabilność, które wiążą się z warunkami naturalnymi mogły zostać wyrównane.

Zastosowanie okresu referencyjnego przy przyznawaniu przydziałów do sprzedaży w ramach 
licytacji nie zmieniłoby limitów emisji w ramach EU ETS lub tzw. wspólnego podejmowania 
wysiłku przez państwa członkowskie w sektorach nieobjętych ETS. Komisja w przypisie 11 do 
uzasadnienia zgłosiła już swoją chęć rozważenia zastosowania średniej zweryfikowanych 
emisji z lat 2005-2006 jako podstawy wyliczeń.

Poprawka 304
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 

skreślona
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procentowe określone w załączniku IIa.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by wprowadzać mechanizm solidarności między państwami członkowskimi w 
ramach polityki w dziedzinie klimatu. Solidarność w Unii Europejskiej przejawia się w 
praktyce przez istniejące instrumenty finansowe, takie jak fundusz strukturalny lub środki 
wpłacane do budżetu wspólnotowego. Ponadto składający poprawkę popiera sprawozdawcę, 
którego celem jest, by znaczną część środków pieniężnych otrzymanych w wyniku licytacji 
przeznaczać na wydatki w krajach trzecich, w szczególności w krajach rozwijających się. 
Stanowi to kolejny powód skreślenia tego postanowienia.

Poprawka 305
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera ba (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych wśród państw 
członkowskich zgodnie z wynikami 
osiągniętymi między rokiem bazowym 
protokołu z Kioto a 2005 r. w celu 
wynagrodzenia wysiłku włożonego do tej 
pory we wprowadzanie przez nie systemu 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzenia podejścia, które właściwie odzwierciedlałoby wyniki 
poszczególnych krajów-sygnatariuszy Kioto, co przewidziano w konkluzjach wiosennych 
szczytów Rady Europejskiej w 2007 i 2008 r. Jest ono wyraźnie zdefiniowane w propozycji 
wprowadzenia dodatkowych 10% całkowitej liczby przydziałów, które mają zostać sprzedane 
w drodze licytacji, rozdzielonych między państwa członkowskie zgodnie z wynikami 
osiągniętymi między rokiem bazowym protokołu z Kioto a rokiem 2005.
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Poprawka 306
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2- litera ba (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) 10% całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych wśród państw 
członkowskich zgodnie z wynikami 
osiągniętymi między rokiem bazowym
protokołu z Kioto a 2005 r. w celu 
wynagrodzenia wysiłku włożonego do tej 
pory we wprowadzanie przez nie systemu 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzenia podejścia, które właściwie odzwierciedlałoby wyniki 
poszczególnych krajów-sygnatariuszy Kioto, co przewidziano w konkluzjach wiosennych 
szczytów Rady Europejskiej w 2007 i 2008 r. Jest ono wyraźnie zdefiniowane w propozycji 
wprowadzenia dodatkowych 10% całkowitej liczby przydziałów, które mają zostać sprzedane 
w drodze licytacji, rozdzielonych między państwa członkowskie zgodnie z wynikami 
osiągniętymi między rokiem bazowym protokołu z Kioto a rokiem 2005.

Poprawka 307
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 

Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 lub 



PE409.650v01-00 20/71 AM\734732PL.doc

PL

obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

2006 r., są obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.

Or. en

Uzasadnienie

Jako podstawę do obliczenia przydziałów do sprzedaży w ramach licytacji w systemie EU 
ETS należy wykorzystać okres dłuższy niż jeden rok, tak aby coroczne wariacje 
i niestabilność, które wiążą się z warunkami naturalnymi mogły zostać wyrównane. 
Zastosowanie okresu referencyjnego przy przyznawaniu przydziałów do sprzedaży w ramach 
licytacji nie zmieniłoby limitów emisji w UE lub tzw. wspólnego podejmowania wysiłku przez 
państwa członkowskie w sektorach nieobjętych ETS. Komisja w przypisie 11 do uzasadnienia 
zgłosiła już swoją chęć rozważenia zastosowania średniej zweryfikowanych emisji z lat 2005-
2006 jako podstawy wyliczeń.

Poprawka 308
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie nie 
osiągnie swojego rocznego celu w zakresie 
redukcji w ramach [decyzji o wspólnym 
podejmowaniu wysiłku] określonego w 
art. 3 i załączniku do tej decyzji, liczba 
przydziałów odpowiadająca 
niezrealizowanej redukcji emisji dla 
danego roku jest odejmowana od liczby 
przydziałów przyznanej danemu państwu 
członkowskiemu na mocy art. 9a i 10 
niniejszej dyrektywy. Odjęta liczba 
przydziałów jest dzielona wśród państw 
członkowskich i sprzedawana przez nie 
w drodze licytacji zgodnie z [decyzją o 
wspólnym podejmowaniu wysiłku] w celu 
utrzymania limitu określonego w ramach 
systemu wspólnotowego. 
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Or. en

Poprawka 309
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja rozdziela dochody z licytacji 
przydziałów wśród państw członkowskich 
proporcjonalnie do liczby wydanych 
przydziałów emisji, uwzględniając kryteria 
rozdziału określone w załączniku IIa.

Or. nl

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie otrzymają odpowiednią część dochodów z licytacji 
organizowanych na poziomie wspólnotowym. W przypadku podjęcia decyzji o 
przeprowadzeniu licytacji indywidualnie przez dane państwa członkowskie należy zapewnić, 
by każde z państw członkowskich otrzymało należną mu część dochodów.

Poprawka 310
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 

3. 80% dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów, o których mowa w 
ust. 2, w tym wszystkie dochody ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), zostaje 
wykorzystane na zredukowanie 
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następujące cele: potencjalnych negatywnych skutków 
gospodarczych systemu wspólnotowego. 
Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać te dochody w celu 
zrekompensowania wyższych cen 
konsumentom i wyższych kosztów 
przedsiębiorstwom. Uwzględnione mogą 
zostać także kwestie społeczne, takie jak 
możliwe podwyżki cen energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych o niższych 
i średnich dochodach.
Co najmniej 20% dochodów ze sprzedaży 
w drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2, w tym wszystkie dochody 
ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele, począwszy od 
najważniejszego:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;

a) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych, oraz sprzyjające zalesianiu i 
ponownemu zalesianiu;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r.;

b) dostosowanie się do wpływu zmian 
klimatycznych i ułatwienie krajom
rozwijającym się dostosowania się do 
konsekwencji zmian klimatu;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) tymczasowe wsparcie działań 
obejmujących wychwytywanie 
i podziemne składowanie gazów 
cieplarnianych, pochodzących 
w szczególności z elektrowni węglowych; 
oraz

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 

d) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
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rozwiniętych; wspólnotowym.
e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz
g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Blokowanie dochodów podnosi koszty społeczne związane z osiągnięciem celów 
klimatycznych, ponieważ państwa członkowskie będą miały ograniczone możliwości 
rekompensaty konsumentom podwyżek realnych cen ditlenku węgla za pomocą podatku 
dochodowego lub niższego opodatkowania osób prawnych. Dlatego należy nim objąć jedynie 
20% przychodów z licytacji. Uniknięcie wylesiania i inwestowanie w dostosowanie do zmian 
klimatu są w tej sytuacji najważniejszymi opcjami inwestycyjnymi. Wylesianie w istotnym 
stopniu przyczynia się do emisji CO2 i prowadzi do ogromnych strat w zakresie różnorodności 
biologicznej.

Poprawka 311
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2, w 
tym wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b), są wykorzystywane
na następujące cele:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 

a) jedna czwarta jako środki przeznaczone 
na fundusz na rzecz unikania wylesiania 
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rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;

oraz zwiększania zalesiania i ponownego 
zalesiania w krajach, które podpiszą 
przyszłe międzynarodowe porozumienie, 
uwzględniając:

- prawa i potrzeby rdzennych grup 
ludności;

- zachowanie różnorodności biologicznej; 
oraz

- zrównoważone wykorzystanie zasobów 
leśnych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20% do 2020 r.;

b) połowa na zmniejszenie emisji w Unii 
Europejskiej i innych krajach, które 
podpiszą przyszłe międzynarodowe 
porozumienie, np. za sprawą badań i 
rozwoju, wprowadzenia na rynek 
produktów energooszczędnych, obniżenia 
podatków i opłat z tytułu technologii 
przyjaznych środowisku, takich jak 
przyjazne środowisku środki transportu, 
na przykład autobusy i kolej, oraz na 
transfer technologii do państw, które 
ratyfikowały przyszłe porozumienie 
międzynarodowe, np. poprzez Globalny 
Fundusz Energii Odnawialnej i 
Efektywności Energetycznej; oraz

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) jedna czwarta na ułatwienie 
przystosowania się do szkodliwych 
skutków zmian klimatu w krajach, które 
podpiszą przyszłe międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu.

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
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f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz
g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Autor poprawki podziela ogólne podejście sprawozdawczyni, ale dąży do wprowadzenia w 
nim dalszych ulepszeń. Celem Parlamentu musi być wykorzystanie wszystkich środków 
pieniężnych z myślą o realizacji postanowień niniejszej dyrektywy. Wydaje się słuszne, by 
przeznaczyć maksymalną kwotę na redukcję emisji nie tylko w krajach trzecich, ale także w 
Unii Europejskiej, oraz by promować badania i technologie. Dyrektywa w obecnym brzmieniu 
może mieć negatywny wpływ na transport niskoemisyjny, taki jak transport kolejowy. Dlatego 
też część środków pieniężnych należy przeznaczyć na zredukowanie kosztów.

Poprawka 312
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, będzie 
przekazywane przez państwa członkowskie 
na rzecz funduszu utworzonego na 
poziomie wspólnotowym lub 
międzynarodowym na następujące cele:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 

a) jedna czwarta na zwiększanie 
potencjału krajów rozwijających się, które 
podpiszą przyszłe porozumienie 
międzynarodowe, w celu zapewnienia 
podstawy dla wiarygodnych rynkowych 
projektów i działań na rzecz unikania 
wylesiania, zwiększania zalesiania i 
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ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;

ponownego zalesiania w tych krajach, 
uwzględniając: 

- prawa i potrzeby rdzennych grup 
ludności;
- zachowanie różnorodności biologicznej; 
oraz
- zrównoważone wykorzystanie zasobów 
leśnych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20% do 2020 r.;

b) jedna czwarta na zredukowanie emisji 
w krajach, które podpiszą przyszłe 
międzynarodowe porozumienie, oraz na 
transfer technologiczny do tych krajów, 
np. poprzez wspieranie i finansowanie 
rozwoju i stosowania wychwytywania 
i składowania ditlenku węgla oraz poprzez 
Globalny Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej; 
oraz

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) jedna druga na ułatwienie 
przystosowania się do szkodliwych 
skutków zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, które podpiszą przyszłe 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu, między innymi poprzez 
wkład w światowy sojusz na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz
g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en
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Poprawka 313
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. 45% dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów, o których mowa w 
ust. 2, w tym wszystkie dochody ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), powinno 
zostać odpowiednio włączone do budżetów 
państw członkowskich i wykorzystane na 
następujące cele:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności 
z elektrowni węglowych;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności
z elektrowni węglowych;

d) działania zapobiegające wylesianiu, 
w szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu, 
w szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
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e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym na poziomie krajowym;

h) ograniczenie konsekwencji społecznych 
rosnących cen energii;
i) podjęcie środków służących zaradzeniu 
przyczynom zmian klimatycznych lub 
dostosowaniu się do nich; oraz
j) tworzenie miejsc pracy i organizowanie 
szkoleń oraz działań służących 
przekwalifikowaniu w celu zaspokojenia 
potrzeb sektorów wydajnych 
energetycznie; 
45% dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów, o których mowa w 
ust. 2, w tym wszystkie dochody ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), powinno 
zostać odpowiednio zwrócone zakładom, 
których przydziały były przedmiotem 
licytacji, i wykorzystane na inwestycje w 
działania wzmacniające technologie 
służące zwiększeniu wydajności 
energetycznej i utworzenie miejsc pracy 
oraz organizację szkoleń 
i przekwalifikowywanie pracowników, by 
sprostać potrzebom nowych wydajnych 
energetycznie technologii.
10% dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji przydziałów, o których mowa w 
ust. 2, w tym wszystkie dochody ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), powinno 
zostać wpłacone na specjalny fundusz 
wspólnotowy z myślą o pokryciu kosztów 
administracyjnych zarządzania systemem 
wspólnotowym. 
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Or. ro

Uzasadnienie

Zmiany klimatyczne są faktem, niestety jednak w budżecie Wspólnoty działania służące walce 
z nimi nie są traktowane priorytetowo. Licytacje przyniosą znaczne przychody. Zarówno na 
szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, należy ustanowić wytyczne dotyczące 
wykorzystywania dochodów zgodnie z celami, którym służy system.

Poprawka 314
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w 2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w 2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r., w tym na inwestycje w 
dziedzinie skoncentrowanej energii 
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słonecznej w UE lub krajach trzecich;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;
d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu lub 
projekty służące odwróceniu procesu 
degradacji gleby lub lasów, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 
o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków.

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Skoncentrowana energia słoneczna ujęta w poprawce do art. 10 ust. 3a zobowiązuje państwa 
członkowskie do zwrócenia przynajmniej 50% dochodów uzyskanych ze sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji zainteresowanym przedsiębiorstwom, pod warunkiem, że 
przedsiębiorstwa te wydadzą je na technologie niskoemisyjne, np. w dziedzinie pozyskiwania 
skoncentrowanej energii słonecznej. Koszty administracyjne można opłacić z pozostałych 
dochodów systemu ETS.

Poprawka 315
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 
lit. b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, powinno zostać 
wykorzystane na jeden lub więcej
z następujących celów:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych i projektów 
demonstracyjnych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych; 

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) czyste technologie węglowe obejmujące
wychwytywanie i podziemne składowanie 
gazów cieplarnianych pochodzących w 
szczególności z elektrowni węglowych;

ca) modernizację instalacji spalania 
opartych na węglu lub zastępowanie ich 
bardziej skutecznymi jednostkami, 
emitującymi niższe wartości CO2;

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
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niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wachlarza wykorzystywanych w UE źródeł energii wymaga czasu i powinna nią 
rządzić zasada opłacalności. W przyszłości powinno się więc używać węgla w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo energetyczne. Aby to urzeczywistnić, konieczne jest dodatkowe 
wsparcie dla wprowadzania nowych technologii w sektorze energetycznym opartym na 
wykorzystaniu węgla.

Poprawka 316
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, powinno zostać 
wykorzystane na jeden lub więcej 
z następujących celów:

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych i projektów 
demonstracyjnych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
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dziedzinie technologii energetycznych; dziedzinie technologii energetycznych;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20% do 2020 r.;

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) czyste technologie węglowe obejmujące
wychwytywanie i podziemne składowanie 
gazów cieplarnianych pochodzących 
w szczególności z elektrowni węglowych;

ca) modernizację instalacji spalania 
opartych na węglu lub zastępowanie ich 
bardziej skutecznymi jednostkami, 
emitującymi niższe wartości CO2;

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wachlarza wykorzystywanych w UE źródeł energii wymaga czasu i powinna nią 
rządzić zasada opłacalności. W przyszłości powinno się więc używać węgla w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo energetyczne. Aby to urzeczywistnić, konieczne jest udzielenie 
dodatkowego wsparcia wprowadzaniu nowych technologii w sektorze energetycznym opartym 
na wykorzystaniu węgla.
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Poprawka 317
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2, w 
tym wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b), są wykorzystywane 
w ramach odpowiedniego funduszu 
zarządzanego na poziomie Wspólnoty 
przez Komisję bądź właściwy organ 
wyznaczony przez Komisję na następujące 
cele:

Or. en

Uzasadnienie

EU ETS nie jest ogólnym podatkiem. Kluczowe jest, by dochody pochodzące ze sprzedaży 
w drodze licytacji były przeznaczane w stu procentach na działania zmierzające do 
ograniczenia emisji, łagodzenia wszelkich negatywnych skutków wspólnotowego systemu oraz 
wspierania krajów rozwijających się. Jako że jest to system UE i w związku z tym, że 
rozwiązanie problemu zmian klimatycznych stanowi wspólny cel UE, logiczne jest, by 
dochodami zarządzał fundusz na poziomie Wspólnoty. Będzie to bardziej wydajne 
i zagwarantuje znaczny zasób środków.

Poprawka 318
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 

3. Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2, są 
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dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

wykorzystywane na następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając wagę i pilność problemu, pełny dochód z tytułu sprzedaży przydziałów 
w drodze licytacji należy przeznaczyć na środki służące zmniejszaniu emisji gazów 
cieplarnianych, rozwojowi energii odnawialnej, zwalczaniu wylesiania, pomocy krajom 
rozwijającym się w przystosowaniu do zmian klimatu oraz pomocy gospodarstwom domowym 
o niższych dochodach w poprawie wydajności wykorzystania energii.

Poprawka 319
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2, w 
tym wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b), są wykorzystywane
na następujące cele:

Or. en

Poprawka 320
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2, w tym wszystkie dochody 
ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), wykorzystuje się na następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Przychody z licytacji zapewniają państwom członkowskim środki na inwestycje w przyjazne 
dla klimatu inicjatywy w UE oraz inwestycje w transfer technologii, łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych w krajach nieobjętych załącznikiem I oraz na pomoc krajom 
rozwijającym się w dostosowaniu się do negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Poprawka 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2, w 
tym wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2 lit. b), powinny zostać 
wykorzystane na następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży udziałów powinny być w całości wykorzystane na rozwiązanie 
problemu zmian klimatycznych.
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Poprawka 322
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2, w tym wszystkie dochody 
ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinny zostać wykorzystane na 
następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Przychody z licytacji zapewniają państwom członkowskim środki na inwestycje w przyjazne 
dla klimatu inicjatywy w UE oraz inwestycje w transfer technologii, łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych w krajach nieobjętych załącznikiem I oraz na pomoc krajom 
rozwijającym się w dostosowaniu się do negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Poprawka 323
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 

3. Wszystkie dochody ze sprzedaży w 
drodze licytacji przydziałów, o których 
mowa w ust. 2, w tym wszystkie dochody 
ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinny zostać wykorzystane na 
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następujące cele: następujące cele:

Or. en

Uzasadnienie

Przychody z licytacji zapewniają państwom członkowskim środki na inwestycje w przyjazne 
dla klimatu inicjatywy w UE oraz inwestycje w transfer technologii, łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych w krajach nieobjętych załącznikiem I oraz na pomoc krajom 
rozwijającym się w dostosowaniu się do negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Poprawka 324
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

Or. fr

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji powinna prowadzić do transferu finansowego z 
zanieczyszczających zakładów przemysłowych na rzecz działalności prowadzącej do rozwoju 
energii odnawialnej, magazynującej lub unikającej uwalniania składowanego ditlenku węgla. 
Proces certyfikacji przestrzegający kryteriów helsińskich w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza 6. kryterium dotyczące korzyści społeczno-ekonomicznych, powinien być 
głównym warunkiem kontynuowania eksploatacji lasów tropikalnych. W Unii Europejskiej 
leśnictwo (lasy i wykorzystanie drewna) kompensuje 10-20% emisji gazów cieplarnianych.
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Poprawka 325
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

Or. nl

Uzasadnienie

Sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji nie ma na celu wytworzenia dodatkowego 
dochodu dla państwa, lecz ma służyć jako wydajny mechanizm rynkowy rozdzielania 
uprawnień do emisji. Dochody powinny być zatem zwracane zainteresowanym 
przedsiębiorstwom, zapewniając im tym samym niezbędne fundusze na inwestowanie w 
innowacyjne technologie o niskim wykorzystaniu energii.

Poprawka 326
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), może być wykorzystywane między 
innymi na następujące cele:
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Or. en

Uzasadnienie

Wykaz środków i działań podejmowanych w ramach walki ze zmianami klimatycznymi 
powinien być w miarę możliwości elastyczny. Przeznaczanie dochodów na określone cele 
powinno zapewnić, że z pieniędzy tych korzysta się w sposób planowy i zgodny z priorytetami 
i możliwościami poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 327
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez krajowe 
środki wsparcia na rzecz wydajności 
energetycznej oraz przez wkład na rzecz 
Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu z uwzględnieniem w szczególności 
lokalnej infrastruktury sanitarnej i 
socjalnej, finansowanie prac badawczo-
rozwojowych i projektów 
demonstracyjnych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę naglący charakter problemu zmian klimatu i jego istotnych konsekwencji 
dla zdrowia obywateli, sektor opieki medycznej dąży do jak najszybszego zaradzenia mu w 
konkretny sposób. Aby sprostać tym ważnym wyzwaniom i zmniejszyć swoje własne 
oddziaływanie na środowisko, sektor zdrowotny będzie potrzebować nowych zasobów i 
dodatkowego wsparcia. Ponadto należy wyposażyć lokalne władze w infrastrukturę, która 
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mogłaby stawić czoła zagrożeniu związanemu ze zmianami klimatycznymi i byłaby zdolna 
zaspokoić potrzeby społeczne i zaradzić problemom związanym z równością społeczną 
obywateli.

Poprawka 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych przedsiębiorstw objętych 
niniejszą dyrektywą w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, w 
tym udział w inicjatywach realizowanych 
w ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych i Europejskich Platform 
Technologicznych; 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zgodnie z jednym z podstawowyvh założeń systemu wspólnotowego objęte nim 
instalacje mogą w znaczący sposób przyczyniać się do realizacji unijnych celów związanych 
z redukcją emisji, dochody tych instalacji powinny zostać przeznaczone na te cele. Platformy 
Technologiczne UE są skutecznym instrumentem i powinny zostać wzmocnione.
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Poprawka 329
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie ograniczenia 
emisji i przystosowania się, w tym udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych;

a) wkład na rzecz Globalnego Fundusz 
Efektywności Energetycznej oraz Energii 
Odnawialnej, przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu oraz finansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, w 
tym udział w inicjatywach realizowanych 
w ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych;

Or. pl

Uzasadnienie

Wszystkie cele, poza ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, wymienione w punkcie 3, są 
zasadne, z ogólnym ograniczeniem emisji gazowych i pyłowych włącznie. Jednak stawianie na 
pierwszym miejscu, pośrod uzasadnionych celów środowiskowych, drastycznego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, jest nieuzasadnione, gdyż dotyczy ono innej kategorii 
ograniczeń i celów.

Poprawka 330
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
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2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia energii 
o 20 % do 2020 r.;

2020 r., w szczególności poprzez tworzenie 
technologii „smartgrid”, i realizacji 
zobowiązania Wspólnoty do zmniejszenia 
zużycia energii o 20 % do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 331
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
ekologicznych technologii w sektorach 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy z zasady wykorzystywać dochody z licytacji w celu utworzenia w przyszłości sektorów 
o niskiej emisji ditlenku węgla. W tym celu fundusze należy ponownie zainwestować we 
wspomniane sektory. Dochody z licytacji powinny także ułatwiać realizację zrównoważonej 
europejskiej polityki energetycznej, w szczególności poprzez działania w dziedzinie 
wydajności energetycznej.

Poprawka 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wychwytywanie i podziemne c) wychwytywanie i podziemne 
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składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

składowanie gazów cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zgodnie z jednym z podstawowych założeń systemu wspólnotowego objęte nim 
instalacje mogą w znaczący sposób przyczyniać się do realizacji unijnych celów związanych 
z redukcją emisji, dochody tych instalacji powinny zostać przeznaczone na te cele. Platformy 
Technologiczne UE są skutecznym instrumentem i powinny zostać wzmocnione.

Poprawka 333
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

c) przetwarzanie węgla w gaz w 
elektrowniach węglowych;

Or. en

Poprawka 334
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności 

c) bezpieczne dla środowiska
wychwytywanie i podziemne składowanie 
gazów cieplarnianych, pochodzących 
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z elektrowni węglowych; w szczególności z elektrowni węglowych;

Or. el

Uzasadnienie

Podczas wiosennego szczytu Rady w 2007 r. wezwano do bezpiecznego dla środowiska 
wykorzystania technologii wychwytywania i składowania ditlenku węgla (CCS). 

Poprawka 335
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) umożliwienie dalszego rozwijania 
ekologicznych nośników energii, jak np. 
wodór;

Or. en

Poprawka 336
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dalsze rozwijanie ekologicznych 
nośników energii, jak np. wodór;

Or. nl
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Poprawka 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania zapobiegające wylesianiu, 
w szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;

d) działania prowadzone zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w krajach najmniej 
rozwiniętych, w celu walki z wylesianiem 
i promowania zalesiania i ponownego 
zalesiania, a także wspierania ochrony 
lasów oraz wykorzystania drewna jako 
budulca oraz w przemyśle (panele 
drewniane, pulpa drzewna itp.) lub jako 
drewna opałowego poprzez tworzenie lub 
promowanie łańcucha wartości drewna 
służącego wykorzystaniu drewna 
pozyskanego z lasów w ramach 
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz 
zachowania i wspierania różnorodności 
biologicznej;

Or. fr

Uzasadnienie

Badania wykazały, że obecna sytuacja lasów mogłaby w znacznym stopniu przyczyniać się do 
emisji CO2  związanych z energią. Rada Europejska z marca 2007 r. przyjęła tę sytuację do 
wiadomości. Lasy i drzewa wychwytują CO2 i umożliwiają składowanie jego znacznych ilości, 
a uwalniają go do atmosfery jedynie w czasie pożarów. Należy zatem wspierać łańcuch 
drewna, ochrony i utrzymania lasów oraz wytwarzania produktów z drewna. W tym celu część 
dochodów z licytacji należy przeznaczyć na sektor drzewny, by tym samym umożliwić 
prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Poprawka 338
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych.

d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych, szczególnie poprzez 
rozwinięcie certyfikacji, a także środków 
dodatkowych państw członkowskich lub 
ich regionów na rzecz poprawy udziału 
lasów i wykorzystywania drewna w walce 
z ociepleniem klimatu, zachowując 
jednocześnie pozostałe funkcje lasu.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji powinna prowadzić do transferu finansowego z 
zanieczyszczających zakładów przemysłowych na rzecz działalności prowadzącej do rozwoju 
energii odnawialnej, magazynującej lub unikającej uwalniania składowanego ditlenku węgla. 
Proces certyfikacji przestrzegający kryteriów helsińskich w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza 6. kryterium dotyczące korzyści społeczno-ekonomicznych, powinien być 
głównym warunkiem kontynuowania eksploatacji lasów tropikalnych. W Unii Europejskiej 
leśnictwo (lasy i wykorzystanie drewna) kompensuje 10-20% emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku znajdujących się w trudnej 
sytuacji i mających szczególnie niskie 
dochody gospodarstw domowych, które z 
trudem płacą rachunki za energię i 
cierpią z powodu ubóstwa energetycznego. 
Środki takie powinny obejmować pomoc 
finansową i działania służące poprawie 
wydajności energetycznej mieszkań.
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Or. en

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży przydziałów powinny być wykorzystywane na rozwiązanie problemu 
ubóstwa energetycznego.

Poprawka 340
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz

f) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 
o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków lub 
promowanie przyjaznych dla środowiska
środków transportu; oraz

Or. en

Poprawka 341
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostała część dochodów uzyskanych z 
tytułu sprzedaży uprawnień w drodze 
licytacji, o których mowa w ust. 2, może 
zostać z powrotem odprowadzona do 
przedsiębiorstw, które w niej 
uczestniczyły, i/lub które zostały zmuszone 
do płacenia wyższych cen za energię 
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elektryczną w wyniku sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji w sektorze 
energii elektrycznej. Dochody mogą zostać 
do nich z powrotem skierowane za sprawą 
redukcji innych podatków i/lub opłat z 
tytułu ubezpieczeń społecznych lub 
poprzez udostępnianie technologii.

Or. nl

Uzasadnienie

Sprzedaż uprawnień do emisji w drodze licytacji nie ma na celu wytworzenia dodatkowego 
dochodu dla państwa, lecz ma służyć jako wydajny mechanizm rynkowy rozdzielania 
uprawnień do emisji. Dochody powinny być zatem zwracane zainteresowanym 
przedsiębiorstwom, zapewniając im tym samym niezbędne fundusze na inwestowanie w 
innowacyjne technologie o niskim wykorzystaniu energii.

Poprawka 342
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 50% dochodów wykorzystuje 
się na finansowanie redukcji gazów 
cieplarnianych, zapobieganie wylesianiu i 
degradacji oraz przystosowanie do zmian 
klimatu w krajach nieobjętych 
załącznikiem I do UNFCCC.

Or. en

Poprawka 343
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z przepisami w sprawie 
pomocy państwa w zakresie ochrony 
środowiska państwa członkowskie 
zwracają przynajmniej 50% dochodów 
uzyskanych z określonej w ust. 2 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji, 
w tym wszystkich dochodów ze sprzedaży 
określonej w jego lit. b), 
przedsiębiorstwom ze swego obszaru, 
które uczestniczyły w licytacji uprawnień 
pod warunkiem, że dochody te zostaną 
przeznaczone na technologie 
niskoemisyjne, w tym wychwytywanie 
i geologiczne składowanie gazów 
cieplarnianych. Nie dokonuje się żadnych 
zwrotów producentom energii 
elektrycznej, chyba że energię tę 
wyprodukowano w połączeniu 
z przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej lub wytworzono z substancji 
będących pozostałościami procesów 
przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przynajmniej 50% dochodów z licytacji powinno powrócić do przedsiębiorstw 
uczestniczących w licytacji pod warunkiem, że wydadzą one pieniądze na inwestowanie w 
technologie prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach pomocy 
publicznej państwa członkowskie mogą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom na inwestycje 
na rzecz ochrony środowiska, aby jednak stworzyć równe szanse dla przedsiębiorstw, 
korzystne byłoby, gdyby państwa członkowskie po równo rozdzielały dochody pochodzące z 
licytacji przedsiębiorstwom w niej uczestniczącym. Sektor energetyczny nie uzyska żadnych 
zwrotów dochodów, gdyż łatwo można je wliczyć w koszty ponoszone przez konsumentów.
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Poprawka 344
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dochody z tytułu sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji należy kierować do 
krajów rozwijających się i rozwiniętych z 
myślą o działaniach adaptacyjnych i 
służących redukcji emisji. Należy 
pomagać krajom rozwijającym się i 
rozwiniętym w stosowaniu najlepszych 
praktyk i technologii, a także 
odnawialnych źródeł energii. Powinno się 
ustalić sposoby pokierowania 
mechanizmami finansowymi, tak aby 
przydzielać dochody z licytacji 
umożliwiając ich otwartą i przejrzystą 
dystrybucję i wykorzystanie z myślą o 
rzeczywistej redukcji emisji.

Or. fi

Poprawka 345
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przydzielając środki na cele 
wymienione w ust. 3 należy starać się 
utrzymać ogólną równowagę między 
wydatkami wewnątrz Unii a wydatkami 
w krajach rozwijających się.

Or. en
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Uzasadnienie

Kraje rozwijające się zostaną dotknięte skutkami zmian klimatu w prawdopodobnie 
nieproporcjonalnie większym stopniu, mimo iż za zdecydowaną większość dotychczas 
wyemitowanych gazów cieplarnianych odpowiedzialne są kraje uprzemysłowione – albo 
bezpośrednio, albo jako końcowi konsumenci towarów wyprodukowanych w krajach 
rozwijających się. Z tych względów dochody z tytułu sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
należy rozdzielić między kraje rozwijające się, z których wiele cierpi na niedobór zasobów na 
finansowanie środków łagodzących, a projekty wewnątrz Unii.

Poprawka 346
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dochody niewykorzystane na mocy 
ust. 3, w tym wszystkie dochody z licytacji, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny 
zostać wykorzystane na:
a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, przystosowanie się do 
skutków zmian klimatycznych oraz 
finansowanie badań i rozwoju na rzecz 
ograniczania emisji i dostosowania, 
łącznie z uczestnictwem w inicjatywach 
w ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych;
b) rozwój zrównoważonych odnawialnych 
źródeł energii w celu dotrzymania 
zobowiązań Wspólnoty odnośnie do 
wykorzystywania do 2020 r. 20% energii 
ze źródeł odnawialnych;
c) dotrzymanie zobowiązania Wspólnoty 
dotyczącego zwiększenia do 2020 r. 
wydajności energii o 20%;
d) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności 
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z elektrowni węglowych;
e) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
zrównoważonych ekologicznych 
technologii w sektorach objętych 
zakresem dyrektywy;
f) podjęcie dodatkowych środków celem 
unikania wylesiania, promowania 
trwałego zalesiania oraz zarządzania 
obszarami leśnymi w Europie oraz 
produkcji i trwałego wykorzystywania 
biomasy we Wspólnocie;
g) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;
h) wsparcie przejścia do niskoemisyjnego 
transportu, w tym zmiany modalnej, oraz 
wyrównanie podwyższonych kosztów 
energii zasilającej trakcje elektryczne 
w sektorze kolejowym; oraz 
i) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie nowe i rozwijające się źródła energii muszą być zgodne z ideą zrównoważonego 
rozwoju, a Parlament Europejski powinien w miarę potrzeb wspierać zrównoważony rozwój.

Poprawka 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dochody niewykorzystane na mocy 
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ust. 3, w tym wszystkie dochody z licytacji, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny 
być wykorzystane na:
a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, przystosowanie się do 
skutków zmian klimatycznych oraz 
finansowanie badań i rozwoju na rzecz 
ograniczania emisji i dostosowania, 
łącznie z uczestnictwem w inicjatywach w 
ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych;
b) rozwój w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych w celu dotrzymania 
zobowiązań Wspólnoty odnośnie do 
wykorzystywania do 2020 r. 20% energii 
ze źródeł odnawialnych;
c) dotrzymanie zobowiązania Wspólnoty 
do zwiększenia do 2020 r. wydajności 
energii o 20%; 
d) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych, włączając 
inwestycje w konieczną infrastrukturę do 
transportu i składowania; 
e) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
ekologicznych technologii w sektorach 
objętych zakresem dyrektywy;
f) podjęcie dodatkowych środków celem 
unikania wylesiania, promowania 
trwałego zalesiania oraz zarządzania 
obszarami leśnymi w Europie oraz 
produkcji i trwałego wykorzystywania 
biomasy we Wspólnocie;
g) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 
o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;
h) wsparcie przejścia do niskoemisyjnego 
transportu, w tym zmiany modalnej, oraz 
wyrównanie podwyższonych kosztów 
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energii zasilającej trakcje elektryczne 
w sektorze kolejowym; oraz
i) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Przychody nie powinny być ograniczone jedynie do elektrowni opalanych węglem, powinny 
rozwiązywać także kwestie infrastruktury.

Poprawka 348
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dochody niewykorzystane na mocy 
ust. 3, w tym wszystkie dochody z licytacji, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny 
być wykorzystane na:
a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, przystosowanie się do 
skutków zmian klimatycznych oraz 
finansowanie badań i rozwoju na rzecz 
ograniczania emisji i dostosowania, 
łącznie z uczestnictwem w inicjatywach 
w ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych;
b) rozwój w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych w celu dotrzymania 
zobowiązań Wspólnoty odnośnie do 
wykorzystywania do 2020 r. 20% energii 
ze źródeł odnawialnych;
c) dotrzymanie zobowiązania Wspólnoty 
dotyczącego zwiększenia do 2020 r. 
wydajności energii o 20%;
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d) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych,
w szczególności z elektrowni, w tym 
niezbędne inwestycje na infrastrukturę 
związaną z transportem i składowaniem;
e) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
ekologicznych technologii w sektorach 
objętych zakresem dyrektywy;
f) podjęcie dodatkowych środków celem 
unikania wylesiania, promowania 
trwałego zalesiania oraz zarządzania 
obszarami leśnymi w Europie oraz 
produkcji i trwałego wykorzystywania 
biomasy we Wspólnocie;
g) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;
h) wsparcie przejścia do niskoemisyjnego 
transportu, w tym zmiany modalnej, oraz 
wyrównanie podwyższonych kosztów 
energii zasilającej trakcje elektryczne 
w sektorze kolejowym; oraz
i) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Dochody należy wykorzystywać w sposób nieograniczający się jedynie do elektrowni 
węglowych, lecz także obejmujący kwestię infrastruktury.

Poprawka 349
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dochody wykorzystywane zgodnie z 
ust. 3a powinny być przeznaczone na 
projekty w różnych sektorach, z 
uwzględnieniem odpowiedniego wkładu 
różnych sektorów w przedmiotowe kwoty.

Or. en

Poprawka 350
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji 
nr 280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów 
w drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów.

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji 
nr 280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów 
w drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów, a także podają rozkład 
geograficzny wykorzystania tych 
dochodów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć przejrzystość, umożliwić zgodność z ujętym art. 10 ust. 3a obowiązkiem 
dotyczącym oceny oraz zapewnić efektywny rozkład ogólnych działań Unii.
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Poprawka 351
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przeznaczają co 
najmniej 30% dochodów, o których mowa
w ust. 3, na politykę i działania określone 
w lit. (a), (d) i (e) tego ustępu. Ustęp ten 
ma zastosowanie jedynie do państw 
członkowskich, które w 2020 r. obiorą 
bardziej restrykcyjne cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
porównaniu z emisjami z roku 2005.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie działań łagodzących w krajach nieobjętych załącznikiem I ma istotne znaczenie 
dla osiągnięcia światowego porozumienia w sprawie zmian klimatu. UE i inne kraje objęte 
załącznikiem I muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w przeszłości w 
krajach rozwijających się za sprawą ich emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 352
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży 
w sposób otwarty, przejrzysty 

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży 
w sposób otwarty, przejrzysty 
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i niedyskryminujący. Licytacje są
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

i niedyskryminujący. 

Komisja konsultuje się ze wszystkimi 
właściwymi zainteresowanymi stronami 
z wyprzedzeniem, przed zastosowaniem 
tych środków. Licytacje są zaprojektowane 
i prowadzone w taki sposób, by:

a) celem licytacji był rozdział przydziałów 
operatorom i/lub pośrednikom rynkowym 
po cenie określonej przez rynek, a nie 
osiągnięcie maksymalizacji zysków lub 
osiągnięcie z góry określonej ceny;
b) na rynku była stale zachowana 
wystarczająca płynność, w szczególności 
w odniesieniu do 2013 r. W tym celu 
proces winien być przewidywalny 
w szczególności w odniesieniu do 
harmonogramu oraz przebiegu licytacji 
oraz ilości przydziałów, które mają być 
udostępnione;
c) były otwarte dla każdego posiadacza 
ważnego rachunku w ramach systemu 
wspólnotowego, który zdolny jest do 
dostarczenia finansowego zabezpieczenia 
zapewniającego honorowanie ofert;
d) zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, uczciwy i równy dostęp do 
licytacji oraz możliwość pełnego 
uczestnictwa;

e) udział w nich nie nakładał na
operatorów nierozsądnego finansowego 
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obciążenia;
f) wszyscy uczestnicy mieli dostęp do tych 
samych informacji w tym samym czasie;
oraz

g) uczestnicy nie działali w zmowie lub w 
żaden inny sposób nie zakłócali przebiegu 
licytacji. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Licytacje muszą być zgodne z podstawowymi zasaami przejrzystości, otwartości i prostoty. 
Aby zagwarantować, by rynek w jak największym stopniu wolny był od manipulacji, należy 
zapewnić, by oferty mogły pochodzić z różnych źródeł, w tym od osob prywatnych, organizacji 
i spółek niezwiązanych bezpośrednio z produkcją energii.

Poprawka 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. [23 ust. 3], przyjmie rozporządzenie 
w sprawie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży przydziałów w drodze 
licytacji, tak by zapewnić prowadzenie tej 
sprzedaży w sposób otwarty, 
zharmonizowany, przejrzysty i 
niedyskryminujący. System licytacji musi 
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przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].”

zostać opracowany w sposób zapewniający 
płynność i przejrzystość rynku. Aby 
zapewnić realizację tych celów, 
rozporządzenie musi opierać się na 
następujących zasadach:

- zapewnienie po minimalnych kosztach 
dostępu do licytacji wszelkim podmiotom, 
będącym w stanie udowodnić swoją 
zdolność płatniczą i posiadającym otwarte 
konto w rejestrze przydziałów;
- określenie w treści rozporządzenia 
harmonogramu rozmiarów licytacji 
spójnego z terminami zwrotu przydziałów 
oraz z ograniczeniami finansowymi 
przedsiębiorstw; harmonogram ten 
wyklucza udział w wyłącznie jednej 
licytacji na cały okres.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie, które zostanie przyjęte w ramach procedury komitetowej, musi opierać się na 
celach i zasadach określonych w dokładniejszy sposób niż w aktualnym wniosku, jako że 
mechanizm ten będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie rynku. Przyjęcie rozporządzenia 
powinno być możliwe do dnia 31 grudnia 2009 r. Ponadto należy stworzyć możliwość 
uzupełnienia powyższego wykazu do czerwca 2009 r. na wniosek zainteresowanych 
podmiotów. Ostateczny wykaz nie będzie podlegał przeglądowi dokonywanemu co trzy lata, 
ponieważ spowodowałoby to będącą nie do zaakceptowania niepewność prawną.

Poprawka 354
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane, z uwzględnieniem zasad 
określonych w załączniku IIb, w taki 
sposób, by zapewnić operatorom, a w 
szczególności wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do
uprawnień do emisji i uniknąć spekulacji.
Rozporządzenie zapewni równe rozłożenie 
wpływu systemu licytacji na nowe państwa 
członkowskie, w zależności od siły 
gospodarczej danych państw 
członkowskich mierzonej według 
produktu krajowego brutto, a nie jedynie 
w zależności od określonych krajowych 
emisji CO2. Rozwiązanie to musi zostać 
przyjęte w wyniku porozumienia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
ramach procedury współdecyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalnego rozłożenia wpływu stosowana w odniesieniu do rozporządzeń 
europejskich jest elementarną zasadą Unii Europejskiej i jej obecnego funkcjonowania.

Poprawka 355
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].

5. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty, jednolity i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
umożliwić dostęp do „rynku pierwotnego” 
jedynie instalacjom objętym systemem 
wspólnotowym oraz ograniczyć liczbę 
nabywanych przez nie przydziałów, 
dostosowując ją do zdolności 
produkcyjnych, a w tym celu zapewnić 
operatorom, a w szczególności wszystkim 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
objętym systemem wspólnotowym, 
swobodny dostęp do licytacji, oraz 
zapobiec zakłócaniu jej przebiegu przez 
innych uczestników. Należy także 
wprowadzić instrument rynkowy mający 
zapobiec poważnym wahaniom cen 
przydziałów i zapewnić zrównoważony 
charakter warunków 
makroekonomicznych.
Środek ten przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 251 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane postanowienie ma na celu zapewnienie dostępu do przydziałów emitującym w 
całej UE, w tym w biedniejszych krajach członkowskich UE. Powinno ich się także chronić 
przed spekulacjami istotnych pośredników finansowych. Spodziewane duże wahania cen 
przydziałów na emisje CO2 po roku 2012 należy objąć mechanizmem rynkowym, który nie 
stanowiłby przeszkody dla integralności i elastyczności rynku węgla.
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Poprawka 356
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty, jednolity i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
umożliwić dostęp do „rynku 
podstawowego” jedynie instalacjom 
objętym systemem wspólnotowym oraz 
ograniczyć liczbę nabywanych przez nie 
przydziałów, dostosowując ją do zdolności 
produkcyjnych, a w tym celu zapewnić 
operatorom, a w szczególności wszystkim 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
objętym systemem wspólnotowym, 
swobodny dostęp do licytacji, oraz 
zapobiec zakłócaniu jej przebiegu przez 
innych uczestników.

Należy także wprowadzić instrument 
rynkowy mający zapobiec poważnym 
wahaniom cen przydziałów i zapewnić 
zrównoważony charakter warunków 
makroekonomicznych.

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 przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 251 Traktatu.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane postanowienie ma na celu zapewnienie dostępu do przydziałów emitującym w
całej UE, w tym w biedniejszych krajach członkowskich UE. Powinno ich się także chronić 
przed spekulacjami istotnych pośredników finansowych. Spodziewane duże wahania cen 
przydziałów na emisje CO2 po roku 2012 należy objąć mechanizmem rynkowym, który nie 
stanowiłby przeszkody dla integralności i elastyczności rynku węgla.

Poprawka 357
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż w ramach licytacji na 2013 r. powinna rozpocząć się w latach 2010-2011, tak aby 
pozwolić operatorom na nabycie przydziałów przed rozpoczęciem fazy III. Należy więc 
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przenieść termin przyjęcia przez Komisję rozporządzenia w sprawie zasad sprzedaży w 
ramach licytacji na rok 2009.

Poprawka 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].

5. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić sektorowi odpowiedni poziom pewności, przepisy dotyczące licytowania 
powinny zostać udostępnione jak najszybciej, dlatego datę tę należy przyspieszyć.
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Poprawka 359
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].”

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Licytacje są zaprojektowane w jednolity
sposób w całej Europie, by zapewnić 
operatorom, a w szczególności wszystkim 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
objętym systemem wspólnotowym, 
swobodny dostęp do licytacji, oraz 
zapobiec zakłócaniu jej przebiegu przez 
innych uczestników. Terminy licytacji i 
liczba licytacji, które mają się odbyć w 
państwach członkowskich w całej Europie 
są ujednolicone na poziomie europejskim 
w rozporządzeniu, które ma zostać 
przyjęte z myślą o opłacalności transakcji, 
jasnym sygnale cenowym i braku 
dyskryminacji. Licytacje organizuje się 
regularnie lub też sprzedaż ciągła ma 
miejsce w ramach europejskich giełd 
energii elektrycznej. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].”
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Or. de

Uzasadnienie

Warunki przeprowadzania licytacji stanowią dla kupujących podmiotów rynkowych jeden z 
najważniejszych elementów przyszłego systemu. W obliczu ogromnej liczby corocznie 
wydawanych przydziałów i obrotów rynkowych konieczne są proste i przejrzyste warunki, 
wolność od dyskryminacji, wyraźne sygnały cenowe, opłacalność transakcji oraz 
ustanowienie obowiązującego i przyjętego przez wszystkie strony porozumienia w sprawie 
przeprowadzania licytacji.

Licytacje należy przeprowadzać regularnie oddając do rozdziału zawsze taką samą liczbę 
przydziałów na całość danego okresu handlu.

Poprawka 360
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
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].

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący oraz minimalizujący 
pole do spekulacji. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
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Uzasadnienie

Doświadczenia zebrane w pierwszym okresie handlu emisjami uczą, że ceny zezwoleń mogą 
się bardzo różnić, będąc źródłem niepewności dla podmiotów rozważających inwestowanie 
w projekty z zakresu energii odnawialnej i tym samym zmniejszając atrakcyjność takich 
inwestycji. Nowy system powinien obejmować środki zniechęcające do spekulacji – takie jak 
podatek od transakcji, który można by nakładać w różnej wysokości na podmioty prowadzące 
wymianę handlową, zazwyczaj posiadające zezwolenia przez krótki czas.

Poprawka 361
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do dnia 31 grudnia 2015 r. należy 
przeznaczyć na licytacje prowadzone przez 
Komisję 60 mln przydziałów; po cenie 
gwarantowanej wynoszącej 25 euro za 
tonę CO2, który zmagazynowano lub 
którego emisji uniknięto; mają one być 
źródłem finansowania pierwszych 
instalacji, które rozpoczęły albo 
komercyjne wychwytywanie i podziemne 
składowanie emisji ditlenku węgla przed 
tym terminem albo produkowanie energii 
bez emitowania CO2 w związku ze 
średnimi emisjami CO2 / GWh energii 
produkowanej za pomocą technologii 
odnawialnych, jak skoncentrowana 
energia słoneczna, produkowana na dużą 
skalę lub w przybrzeżnychelektrowniach 
energia wiatrowa lub energia wytwarzana 
przez fale. Możliwość ta przewidziana jest 
w odniesieniu do technologii, których 
uprzednio nie wykorzystywano 
komercyjnie i do instalacji wszędzie w UE 
lub w krajach trzecich, które podpiszą w 
przyszłości porozumienie 
międzynarodowe, pod warunkiem 
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uzgodnienia zasad podziału praw 
własności intelektualnej dla tych 
technologii. Cena gwarantowana 
zmniejszy się, jeżeli cena w ramach 
systemu wspólnotowego przekracza 35 
euro, tak aby ograniczyć połączone 
dochody z przydziałów w ramach systemu 
wspólnotowego i gwarantowaną cenę do 
60 euro za tonę CO2, który jest 
składowany lub którego emisji uniknięto.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 22 złożoną przez sprawozdawcę nowe odnawialne technologie, które 
nie zostały sprawdzone przez rynek są włączone do dodatkowego mechanizmu finansowego. 
Wspieranie nowoczesnych innowacji na dużą skalę w dziedzinie energii odnawialnej stanowi 
prawdziwą szansę dla nowatorskich początkujących technologii, które znacznie przyczynią się 
do osiągnięcia celów zarówno w UE jak i na całym świecie. Ograniczenie dochodów powinno 
mieć zastosowanie w zależności od ceny emisji ditlenku węgla w ramach ETS.

Poprawka 362
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - Punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 - ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Rządy, a także organ wyznaczony 
przez Komisję mogą kupować i 
sprzedawać przydziały na rynku w celu 
zminimalizowania wahań cen ditlenku 
węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Cena ditlenku węgla może rosnąc lub spadać, ale zbytnie wahanie cen byłoby szkodliwe dla 
rynku. Warto byłoby je ograniczyć do minimum. Mogłyby tego dokonywać rządy lub np. EBC.
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