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Poprawka 581
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b skreślony

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:
- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a; 
- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
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emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”

Or. de

Uzasadnienie

Kwestia ta została już w znacznym stopniu rozwiązana dzięki wprowadzeniu modelu opartego 
na standardach. Wobec gwałtownej podwyżki cen energii standardy wspierają także 
inwestycje w bardziej wydajną technologię, która z kolei daje przewagę konkurencyjną.

Poprawka 582
Johannes Blokland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b skreślony

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich
Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
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przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:
– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10a ma na celu zapobieganie przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich 
w sektorach narażonych na to ryzyko, jeśli nie zawarte zostanie międzynarodowe 
porozumienie. 

Poprawka 583
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Środki wsparcia prądochłonnych 
zakładów

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 

Operatorzy prądochłonnych instalacji 
zgodnie z art. 3 lit v) otrzymują 
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międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

nieodpłatne przydziały w oparciu o ilość 
emisji CO2 powstałych podczas produkcji 
zużywanego przez nie prądu. Przydział ten 
jest określany na podstawie standardów.

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.
Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”

Or. de

Uzasadnienie

Dostawcy prądu przerzucają pełny koszt proponowanego systemu wytwarzania prądu 
wyłącznie w drodze licytacji na wyższe ceny prądu. W związku z tym ciężar ten ponoszą 
ostatecznie konsumenci prądu. Oznacza to znaczne dodatkowe obciążenie przemysłowych 
instalacji zużywających prąd, a zwłaszcza instalacji prądochłonnych branż, ponieważ zagraża 
ich międzynarodowej konkurencyjności.
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Poprawka 584
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Wymóg zwrotu przydziałów przez 
importerów 

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. od 
importerów produktów ustalonych 
zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 
poniżej i co do których ustanowiono 
metodologię zgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 3 wymaga się 
odpowiednio zwrotu przydziałów, lub 
uprawnia się do otrzymania 
nieodpłatnych przydziałów zgodnie z 
procedurami określonymi w ust. 3.
2. Do produktów, do których stosuje się 
przepisy ust. 1, należą produkty narażone 
na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich i pochodzące 
z krajów, które, w przypadku krajów 
rozwiniętych, nie podjęły zobowiązań 
porównywalnych ze zobowiązaniami Unii 
Europejskiej w zakresie ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych lub, w 
przypadku krajów rozwijających się, nie 
przeprowadziły odpowiednich nowych 
działań, które można zmierzyć, przekazać i 
zweryfikować. W świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych Komisja, 
działając zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 23 ust. 2, ustanawia do dnia 
30 czerwca 2010 r. wykaz krajów 
pochodzenia, których dotyczą te 
postanowienia. 
Także w kontekście procedury, o której 
mowa w art. 23 ust. 2, Komisja 
opracowuje wykaz sektorów i produktów, 
do których niniejszy artykuł ma 
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zastosowanie, według występującego w 
nich ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, na 
podstawie sektorów, o których mowa w 
art. 10a ust. 8 i następujących kryteriów:
a) wpływ systemu handlu emisjami pod 
kątem kosztów krańcowych (w tym 
kosztów utraconych korzyści) w 
przypadku nieodpłatnego przydziału lub 
kosztów uśrednionych w przypadku 
licytacji, na koszty produkcji;
b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorach; 
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;
e) przewidywalne zmiany w globalnym i 
regionalnym popycie z uwzględnieniem 
każdego sektora;
f) koszt transportu towarów dla danego 
sektora; 
g) koszt inwestycji w budowę nowej 
jednostki produkcyjnej dla danego 
sektora.
Przepisy z ust. 1 nie mają zastosowania do 
importu towarów produkowanych w 
krajach lub regionach powiązanych z 
unijnym systemem handlu emisjami na 
mocy przepisów art. 25 niniejszej 
dyrektywy.
3. Liczba przydziałów, które importerzy 
powinni zwrócić odpowiada różnicy 
między:
- z jednej strony średnim poziomem emisji 
gazów cieplarnianych na wyprodukowaną 



AM\734914PL.doc 9/99 PE409.659v01-00

PL

tonę pochodzących z produkcji danego 
towaru we Wspólnocie, pomnożonym 
przez tonaż importowanych towarów. W 
drugiej kalkulacji średni poziom emisji 
może zostać zastąpiony bardziej 
korzystnym współczynnikiem emisji jeżeli 
importer jest w stanie udowodnić, na 
podstawie kontroli przeprowadzonej przez 
jednostkę weryfikującą akredytowaną 
przez Unię Europejską, że proces 
produkcyjny, z którego pochodzą jego 
produkty powoduje mniej emisji niż 
wynosi europejska średnia;
- i z drugiej strony średnią liczbą 

nieodpłatnych przydziałów na produkcję 
tych towarów we Wspólnocie. 
Różnica między pierwszą i drugą sumą 
określa, jeśli jest dodatnia, ilość 
przydziałów, które importerzy powinni 
zwrócić, lub jeśli jest ujemna, określa 
ilość, którą mogą otrzymać nieodpłatnie.
Aby określić średnią ilość gazu 
cieplarnianego pochodzącego z produkcji 
pewnych towarów lub kategorii towarów 
we Wspólnocie, Komisja, działając 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, uwzględnia zgłoszone emisje, 
skontrolowane zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 14.
4. Aby ułatwić ustanowienie metody 
służącej obliczaniu zwrotu przydziałów na 
import zgodnie z ust. 3 Komisja może 
wymagać od operatorów zgłaszania 
wytworzenia danych produktów, i 
wymagać niezależnej kontroli tych 
zgłoszeń zgodnie z wytycznymi przyjętymi 
zgodnie z art. 14 i 15. Wymogi te mogą 
obejmować zgłaszanie poziomów emisji 
objętych unijnym systemem handlu 
emisjami, które są związane z 
wytwarzaniem każdego produktu lub 
kategorii produktów.
5. Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 2, 
określa warunki zwrotu lub nieodpłatnego 
przyznawania przydziałów importerom. 
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Rozporządzenie to określa także warunki, 
na jakich importerzy, do których ma 
zastosowanie niniejszy artykuł, zgłaszają 
konieczny zwrot przydziałów w stosunku 
do liczby importowanych towarów.
6. Całkowita liczba przydziałów, które 
państwa członkowskie mogą licytować 
zgodnie z art. 10 jest zwiększana o liczbę 
przydziałów zwróconych przez importerów 
spełniających wymóg, o którym mowa w 
ust. 1, i zmniejszana o liczbę przydziałów 
otrzymanych przez importerów zgodnie z 
tym samym ustępem. Te różnice są 
dzielone między państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 
10 ust. 2.
7. Dodatkowe dochody z licytacji uzyskane 
dzięki nałożonemu na importerów 
wymogowi zwrotu przydziałów są dzielone 
między państwa członkowskie zgodnie z 
procedurami, o których mowa w ust. 6. 
Państwa członkowskie wpłacają 50% tego 
dodatkowego dochodu na fundusz na 
rzecz dostosowania do zmian klimatu.
8. Aby spełnić wymóg zwrotu, o którym 
mowa w ust. 1, importerzy mogą 
wykorzystywać przydziały, CER i ERU do 
procentowej wysokości wykorzystywanej 
przez operatorów w roku poprzednim, lub 
przydziały z systemu handlu emisjami 
kraju trzeciego uznanego za 
odpowiadający poziomowi ograniczenia 
podobnemu do obowiązującego w 
systemie wspólnotowym.

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 

9. Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
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znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:
– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, w 
szczególności o dostosowanie odsetka 
przydziałów emisji dla tych sektorów lub 
posektorów rozdzielanych bezpłatnie 
zgodnie z art. 10a.

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Sprawozdanie opisuje także postępy w 
zakresie przepisów wykonawczych 
określających mechanizm korekty 
stosowany na granicach zgodnie z ust. 1-
8.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić podmiotom gospodarczym jakąś pewność na okres następujący po Kioto 
powinniśmy określić już teraz rozwiązania służące uruchomieniu mechanizmu korekty 
stosowanego na graniach, który, obejmując unijnych importerów produktów z krajów 
pozostających poza umową międzynarodową, stworzyłby importerom równe szanse w 
konkurencji z operatorami UE.

Poprawka 585
Françoise Grossetête

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

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. od 
importerów i eksporterów produktów 
ustalonych zgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 2 i co do których 
ustanowiono metodologię zgodnie z 
warunkami określonymi w ust. 3 wymaga 
się odpowiednio zwrotu przydziałów, lub 
uprawnia się do otrzymania 
nieodpłatnych przydziałów zgodnie z 
procedurami określonymi w ust. 3.
Do produktów, do których stosuje się 
przepisy ust. 1, należą produkty narażone 
na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich i pochodzące 
z krajów, które, w przypadku krajów 
rozwiniętych, nie podjęły zobowiązań 
porównywalnych ze zobowiązaniami Unii 
Europejskiej w zakresie ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych lub, w 
przypadku najbardziej zaawansowanych 
gospodarczo krajów rozwijających się, nie 
przeprowadziły odpowiednich nowych 
działań, które zostaną zmierzone, 
przekazane i zweryfikowane za pomocą 
uznanych na arenie międzynarodowej 
metod.
2. W świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych Komisja, działając 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, ustanawia do dnia 30 czerwca 
2010 r. wykaz krajów pochodzenia, o 
których mowa w ust. 1. 
Również w kontekście procedury, o której 
mowa w art. 23 ust. 2, Komisja ustanawia 
wykaz sektorów i podsektorów spośród 
tych wymienionych w załączniku I, oraz 
produktów, do których niniejszy artykuł 
ma zastosowanie, poprzez ocenę ryzyka 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich na podstawie sektorów, 
o których mowa w art. 10a ust. 8.
Ust. 1 nie ma zastosowania do importu 
towarów produkowanych w krajach lub 
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regionach powiązanych z unijnym 
systemem handlu emisjami na mocy 
przepisów art. 25 niniejszej dyrektywy.
3. Liczba przydziałów, które importerzy 
powinni zwrócić odpowiada różnicy 
między: 
- z jednej strony średnim poziomem emisji 
gazów cieplarnianych na wyprodukowaną 
tonę pochodzących z produkcji danego 
towaru we Wspólnocie, pomnożonym 
przez tonaż importowanych towarów. W 
drugiej kalkulacji średni poziom emisji 
może zostać zastąpiony bardziej 
korzystnym współczynnikiem emisji jeżeli 
importer jest w stanie udowodnić, na 
podstawie kontroli przeprowadzonej przez 
jednostkę weryfikującą akredytowaną 
przez Unię Europejską, że proces 
produkcyjny, z którego pochodzą jego 
produkty powoduje mniej emisji niż 
wynosi europejska średnia;
- i z drugiej strony średnią liczbą 

nieodpłatnych przydziałów na produkcję 
tych towarów we Wspólnocie.
Różnica między pierwszą i drugą sumą 
określa, jeśli jest dodatnia, ilość 
przydziałów, które importerzy powinni 
zwrócić, lub jeśli jest ujemna, ilość, którą 
mogą otrzymać nieodpłatnie.
Aby określić średnią ilość gazu 
cieplarnianego pochodzącego z produkcji 
pewnych towarów lub kategorii towarów 
we Wspólnocie, Komisja, działając 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, uwzględnia zgłoszone emisje, 
skontrolowane zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 14.
4. Aby ułatwić ustanowienie metody 
służącej obliczaniu zwrotu przydziałów na 
import zgodnie z ust. 3 Komisja może 
wymagać od operatorów zgłaszania 
wytworzenia danych produktów, i 
wymagać niezależnej kontroli tych 
zgłoszeń zgodnie z wytycznymi przyjętymi 
zgodnie z art. 14 i 15. Wymogi te mogą 
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obejmować zgłaszanie poziomów emisji 
objętych unijnym systemem handlu 
emisjami, które są związane z 
wytwarzaniem każdego produktu lub 
kategorii produktów.
5. Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 2, 
określa warunki zwrotu lub nieodpłatnego 
przyznawania przydziałów importerom. 
Rozporządzenie to określa także warunki, 
na jakich importerzy, do których ma 
zastosowanie niniejszy artykuł, zgłaszają 
konieczny zwrot przydziałów w stosunku 
do liczby importowanych towarów.
6. Całkowita liczba przydziałów, które 
państwa członkowskie mogą licytować 
zgodnie z art. 10 jest zwiększana o liczbę 
przydziałów zwróconych przez importerów 
spełniających wymóg, o którym mowa w 
ust. 1, i zmniejszana o liczbę przydziałów 
otrzymanych przez importerów zgodnie z 
tym samym ustępem.
7. Dodatkowe dochody z licytacji uzyskane 
dzięki nałożonemu na importerów 
wymogowi zwrotu przydziałów są 
wpłacane na fundusz na rzecz badań i 
rozwoju w zakresie energetyki i 
przeciwdziałania zmianom klimatu.
8. Aby spełnić wymóg zwrotu, o którym 
mowa w ust. 1, importerzy mogą 
wykorzystywać przydziały, CER i ERU do 
procentowej wysokości wykorzystywanej 
przez operatorów w roku poprzednim, lub 
przydziały z systemu handlu emisjami 
kraju trzeciego uznanego za 
odpowiadający poziomowi ograniczenia 
podobnemu do obowiązującego w 
systemie wspólnotowym.
9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmuje przepisy, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 23 ust. 2, 
umożliwiające eksporterom towarów 
określonych w ust. 2 powyżej 
otrzymywanie nieodpłatnych przydziałów z 
rejestru wspólnotowego na wywóz 
towarów ze Wspólnoty od dnia 1 stycznia 
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2013 r. W tym celu utworzona zostaje 
rezerwa przydziałów, w której znajduje się 
mniej niż 2% całkowitej liczby przydziałów 
we Wspólnocie.
10. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
przeprowadzi badanie kwestii prawnych, 
jakie należy uwzględnić, aby zapewnić, że 
instrument ten jest zgodny z 
międzynarodowym prawem handlowym. 
W miarę potrzeb Komisja opracowuje 
także plan i harmonogram kontaktów i 
rozmów z pozostałymi zainteresowanymi 
krajami na temat satysfakcjonujących 
wszystkie strony sposobów rozwiązywania 
problemów.

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

11. Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków o 
dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub posektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a.

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Sprawozdanie opisuje także postępy w 
zakresie przepisów wykonawczych 
określających mechanizm korekty 
stosowany na granicach zgodnie z ust. 1-
9.

Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
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wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Włączenie do głównego tekstu dyrektywy zasad regulujących import emisji jest kluczowe, 
gdyż może zapewnić wiarygodność UE podczas dążenia do zawarcia międzynarodowej 
umowy do końca 2009 r.

Użyteczne wydaje się także przynajmniej wskazanie kluczowych wymogów dotyczących 
wymierności i weryfikowalności, jeśli najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje mają podjąć 
jakiekolwiek zobowiązania. Wymogi te muszą się także koncentrować na „wkładzie” tych 
rozwiniętych krajów.

Pojęcie „krajów wschodzących” także powinno zostać doprecyzowane.

Poprawka 586
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. od 
importerów i eksporterów towarów 
ustalonych zgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 2 i co do których 
ustanowiono metodologię zgodnie z 
warunkami określonymi w ust. 3 wymaga 
się odpowiednio zwrotu przydziałów, lub 
uprawnia się do otrzymania 
nieodpłatnych przydziałów zgodnie z 
procedurami określonymi w ust. 3. 
Do produktów, do których stosuje się 
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przepisy ust. 1, należą produkty narażone 
na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich i pochodzące 
z krajów, które, w przypadku krajów 
rozwiniętych, nie podjęły zobowiązań 
porównywalnych ze zobowiązaniami Unii 
Europejskiej w zakresie ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych lub, w 
przypadku najbardziej zaawansowanych 
gospodarczo krajów rozwijających się, nie 
przeprowadziły odpowiednich nowych 
działań, które zostaną zmierzone, 
przekazane i zweryfikowane za pomocą 
uznanych na arenie międzynarodowej 
metod.
2. W świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych Komisja, działając 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, ustanawia do dnia 30 czerwca 
2010 r. wykaz krajów pochodzenia, o 
których mowa w ust. 1.
Również w kontekście procedury, o której 
mowa w art. 23 ust. 2, Komisja ustanawia 
wykaz sektorów i podsektorów spośród 
tych wymienionych w załączniku I, oraz 
produktów, do których niniejszy artykuł 
ma zastosowanie, poprzez ocenę ryzyka 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich na podstawie sektorów, 
o których mowa w art. 10a ust. 8.
Instalacje w energochłonnych sektorach i 
podsektorach, których instalacje zużywają 
prąd zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 2 ust. 4 lit. b) tiret trzecie i czwarte 
dyrektywy 2003/96/WE z dnia 27 
października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej zostają włączone do wykazu 
instalacji w załączniku I w oparciu o ich 
pośrednie emisje.
Ust. 1 nie ma zastosowania do importu 
towarów produkowanych w krajach lub 
regionach powiązanych z unijnym 
systemem handlu emisjami na mocy 
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przepisów art. 25. 
3. Liczba przydziałów, które importerzy 
powinni zwrócić odpowiada różnicy 
między: 
- z jednej strony średnim poziomem emisji 
gazów cieplarnianych na wyprodukowaną 
tonę pochodzących z produkcji danego 
towaru we Wspólnocie, pomnożonym 
przez tonaż importowanych towarów. W 
drugiej kalkulacji średni poziom emisji 
może zostać zastąpiony bardziej 
korzystnym współczynnikiem emisji jeżeli 
importer jest w stanie udowodnić, na 
podstawie kontroli przeprowadzonej przez 
jednostkę weryfikującą akredytowaną 
przez Unię Europejską, że proces 
produkcyjny, z którego pochodzą jego 
produkty powoduje mniej emisji niż 
wynosi europejska średnia;
- i z drugiej strony średnią liczbą 

nieodpłatnych przydziałów na produkcję 
tych towarów we Wspólnocie.
Różnica między pierwszą i drugą sumą 
określa, jeśli jest dodatnia, ilość 
przydziałów, które importerzy powinni 
zwrócić, lub jeśli jest ujemna, ilość, którą 
mogą otrzymać nieodpłatnie.
Aby określić średnią ilość gazu 
cieplarnianego pochodzącego z produkcji 
pewnych towarów lub kategorii towarów 
we Wspólnocie, Komisja, działając 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
23 ust. 2, uwzględnia zgłoszone emisje, 
skontrolowane zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 14.
4. Aby ułatwić ustanowienie metody 
służącej obliczaniu zwrotu przydziałów na 
import zgodnie z ust. 3 Komisja może 
wymagać od operatorów zgłaszania 
wytworzenia danych produktów, i 
wymagać niezależnej kontroli tych 
zgłoszeń zgodnie z wytycznymi przyjętymi 
zgodnie z art. 14 i 15. Wymogi te mogą 
obejmować zgłaszanie poziomów emisji 
objętych unijnym systemem handlu 
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emisjami, które są związane z 
wytwarzaniem każdego produktu lub 
kategorii produktów.
5. Rozporządzenie przyjęte zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 2, 
określa warunki zwrotu lub nieodpłatnego 
przyznawania przydziałów importerom. 
Rozporządzenie to określa także warunki, 
na jakich importerzy, do których ma 
zastosowanie niniejszy artykuł, zgłaszają 
konieczny zwrot przydziałów w stosunku 
do liczby importowanych towarów.
6. Całkowita liczba przydziałów, które 
upoważniony organ wspólnotowy może 
licytować zgodnie z art. 10 jest zwiększana 
o liczbę przydziałów zwróconych przez 
importerów spełniających wymóg, o 
którym mowa w ust. 1, i zmniejszana o 
liczbę przydziałów otrzymanych przez 
importerów zgodnie z tym samym 
ustępem.
7. Dodatkowe dochody z licytacji uzyskane 
dzięki nałożonemu na importerów 
wymogowi zwrotu przydziałów są 
wpłacane na fundusz na rzecz badań i 
rozwoju w zakresie energetyki i 
przeciwdziałania zmianom klimatu.
8. Aby spełnić wymóg zwrotu, o którym 
mowa w ust. 1, importerzy mogą 
wykorzystywać przydziały, CER i ERU do 
procentowej wysokości wykorzystywanej 
przez operatorów w roku poprzednim, lub 
przydziały z systemu handlu emisjami 
kraju trzeciego uznanego za 
odpowiadający poziomowi ograniczenia 
podobnemu do obowiązującego w 
systemie wspólnotowym.
9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja przyjmuje przepisy, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 23 ust. 2, 
umożliwiające eksporterom towarów 
określonych w ust. 2 powyżej 
otrzymywanie nieodpłatnych przydziałów z 
rejestru wspólnotowego na wywóz 
towarów ze Wspólnoty od dnia 1 stycznia 
2013 r. W tym celu utworzona zostaje 
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rezerwa przydziałów, w której znajduje się 
mniej niż 2% całkowitej liczby przydziałów 
we Wspólnocie.
10. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
przeprowadzi badanie kwestii prawnych, 
jakie należy uwzględnić, aby zapewnić, że 
przepisy ust. 9 powyżej są zgodne z 
międzynarodowym prawem handlowym. 
W miarę potrzeb Komisja opracowuje 
także plan i harmonogram kontaktów i 
rozmów z pozostałymi zainteresowanymi 
krajami na temat satysfakcjonujących 
wszystkie strony sposobów rozwiązywania 
problemów. 

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

11. Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków o 
dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub posektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a.

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Sprawozdanie opisuje także postępy w 
zakresie przepisów wykonawczych 
określających mechanizm korekty 
stosowany na granicach zgodnie z ust. 1-
9.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
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zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Włączenie do głównego tekstu dyrektywy zasad regulujących import emisji jest kluczowe, 
gdyż może zapewnić wiarygodność UE podczas dążenia do zawarcia międzynarodowej 
umowy do końca 2009 r.

Użyteczne wydaje się także przynajmniej wskazanie kluczowych wymogów dotyczących 
wymierności i weryfikowalności, jeśli najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się mają podjąć jakiekolwiek zobowiązania. Wymogi te muszą się także 
koncentrować na „wkładzie” tych rozwijających się krajów.

Pojęcie „krajów wschodzących” także powinno zostać doprecyzowane.

Poprawka 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na

1. Najpóźniej w czerwcu 2011 r., a 
następnie co pięć lat, Komisja, w świetle 
wyniku negocjacji międzynarodowych i 
osiągniętego w ich ramach porozumienia 
co do stopnia redukcji globalnych emisji 
gazów cieplarnianych przewidującego 
równe traktowanie konkurujących 
sektorów, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące w szczególności ocenie 
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znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

sytuacji energochłonnych sektorów i 
podsektorów, aby określić ich narażenie
na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich zgodnie z ust. 3. 

2. Sprawozdaniu analitycznemu, o którym 
mowa w ust. 1, towarzyszy przedłożenie 
odpowiednich wniosków, które 
uwzględniają ramy czasowe aż do pełnego 
wdrożenia i obejmują:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- włączenia do systemu wspólnotowego
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- systemy wyrównawcze dla eksporterów i
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a w celu uwzględnienia 
skutków przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich nieobjętych 
innymi środkami. Systemy te nie 
zmniejszają płynności rynku przydziałów.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe zapewniające 
równe traktowanie konkurujących 
sektorów, które można monitorować i 
kontrolować i które są przedmiotem 
obowiązkowych ustaleń w zakresie 
egzekwowania ich stosowania. 

3. Przy określaniu sektorów, o których 
mowa w ust. 1, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
instalacji działających w krajach poza 
Wspólnotą, które nie stosują takich 
samych i możliwych do skontrolowania 
ograniczeń emisji, biorąc przy tym pod 
uwagę:
(a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
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znacznego wzrostu kosztów produkcji;
(b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
(c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
(d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;
(e) efekt wliczenia kosztów CO2 w ceny 
energii elektrycznej w odnośnym sektorze 
lub podsektorze.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.
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

Należy przeanalizować potencjał umowy międzynarodowej dla realnego obniżenia poziomu 
emisji. Należy udostępnić środki umożliwiające zwiększenie wkładu sektorów objętych ETS, 
ale także zwalczanie ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Na 
pierwszym miejscu powinny znaleźć się bezpłatne przydziały.

Art. 10a ust.9 jest ważnym elementem przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich i w związku z tym został włączony do niniejszego artykułu jako ust. 3.
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Wliczanie kosztów emisji CO2 w ceny prądu musi zostać wzięte pod uwagę przy określaniu 
narażenia na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.

Poprawka 588
Caroline Lucas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w styczniu 2011 r., w 
przypadku braku kompleksowego 
międzynarodowego porozumienia, 
Komisja, uwzględniając wewnątrzunijne 
środki mające na celu ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych poza granicami 
Wspólnoty, po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;
– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- dostosowanie włączenia do systemu 
wspólnotowego importerów produktów 
wytwarzanych przez sektory lub 
podsektory określone zgodnie z art. 10a.

- inne bezpośrednie metody służące 
zapobieganiu ryzyku wyższych globalnych 
emisji z powodu przenoszenia gałęzi 
przemysłu UE, które działają na skalę 
globalną i podlegają sprzedaży 
przydziałów wyłącznie w drodze licytacji, 
oraz zapewniające ich konkurencyjność 
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bez naruszania ekologicznej skuteczności 
systemu wspólnotowego.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz wymogu dotyczącego importu przydziałów na energochłonne produkty przywożone do 
UE, niezbędne mogą być inne środki służące wspieraniu unijnego przemysłu produkującego 
na eksport, o ile jest on narażony na znaczącą konkurencję krajów, które nie podejmują 
możliwych do zweryfikowania działań służących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 589
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
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trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 10a 
do wysokości 100% liczby przydziałów 
określonej zgodnie z art. 10a;

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- jeżeli nie zawarto międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu,
włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a; taki mechanizm korekty 
stosowany na granicach powinien 
stworzyć równe szanse unijnym 
producentom i importerom takich 
produktów.
Jeżeli zawarto międzynarodowe 
porozumienie sprawie zmian klimatu 
sprawozdaniu analitycznemu może 
towarzyszyć przedłożenie wniosków po 
przeglądzie, o których mowa w art. 10a 
ust. 1, aby zapewnić, że bezpłatne 
przydziały rozdzielane są tylko wtedy,
jeżeli jest to w pełni uzasadnione w świetle 
porozumienia międzynarodowego.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie, która Komisja powinna przygotować po zawarciu międzynarodowej umowy 
powinno zostać przesunięte na czerwiec 2010 r. Komisja zaproponowała też dwa przeglądy: 
pierwszy na mocy art. 10a ust. 1, który ocenia, czy wobec zawarcia międzynarodowej umowy 
konieczne są jakiekolwiek bezpłatne przydziały, oraz drugi na mocy art. 10b. Przeglądy te 
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powinny zostać połączone, aby przyspieszyć ten proces i zwiększyć pewność.

Poprawka 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich.

1. Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, 
w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych związanych z 
konferencją COP 131 i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych przy zapewnieniu równego 
traktowania konkurujących gałęzi 
przemysłu poprzez zgodność z kryteriami 
zawartymi w ust. 3, oraz po konsultacjach 
ze wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące zwłaszcza ocenie 
sytuacji energochłonnych sektorów i 
podsektorów, które zostały uznane za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich.

Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

2. Sprawozdaniu wymienionemu w ust. 1.
towarzyszyć będą odpowiednie wnioski, 
które uwzględniając harmonogram 
pełnego wdrożenia obejmować będą:

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla wszystkich sektorów objętych art. 10a;

– włączenia do systemu wspólnotowego
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

– w przypadku skutków wycieku emisji nie 
objętych innymi środkami, programy 
wyrównawcze dla eksporterów i
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a. Systemy takie nie będą 
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ograniczały płynności rynku limitów.
Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe zgodne z 
istotnymi kryteriami opisanymi w ust. 3, 
które można monitorować i kontrolować i 
które są przedmiotem obowiązkowych 
ustaleń w zakresie egzekwowania ich 
stosowania.

1Konferencja Stron UNFCCC (Ramowa 
konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu), oraz 3. Spotkanie Stron Protokołu 
z Kioto, zorganizowana na Bali, w Indonezji od 3-
14 grudnia 2007.

Or. pl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że uwzględniane będą jedynie umowy międzynarodowe w ramach UNFCC. 
Wprowadzenie kryteriów dla umów międzynarodowych. Sytuacja zostanie oceniona dla 
wszystkich gałęzi przemysłu, jednak ze szczególnym uwzględnieniem branż energochłonnych. 
Umowa międzynarodowa musi również zostać oceniona pod względem harmonogramu 
implementacji. Systemy wyrównawcze będą opcją uzupełniającą, nie będą ograniczone 
włączeniem do Systemu Handlu Emisjami i nie będą zwiększały obciążenia instalacji UE 
podlegających Systemowi Handlu Emisjami.

Poprawka 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a;
- dostosowanie liczby przydziałów 

rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a ust. 9 jako 
szczególnie poszkodowane przez wliczanie 
kosztów. Maksymalna liczba przydziałów 
przyznanych na wliczenie kosztów CO2 w 
ceny energii elektrycznej opiera się na 
średnim rocznym potwierdzonym zużyciu 
energii elektrycznej dla tych instalacji w 
latach 2005-2007 i spodziewanym 
wliczeniu kosztów CO2 w marginalne 
technologie wytwarzania energii 
determinujące rynkowe ceny 
elektryczności oraz uzupełnia wszelkie 
bezpłatne przydziały dla emisji 
bezpośrednich,

i odpowiednio zmienia przepisy art. 10a 
ust. 7.

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 

Przy rozważaniu, które środki są właściwe, 
uwzględnia się również wszelkie wiążące 
porozumienia sektorowe prowadzące do 
zmniejszenia globalnych emisji w skali 
koniecznej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
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przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd musi także uwzględniać wliczanie kosztów CO2 w ceny energii elektrycznej dla 
sektorów, które mają wyższy poziom emisji pośrednich niż bezpośrednich i są szczególnie 
zagrożone wzrostem cen energii elektrycznej. Konieczny jest określony system ustanawiający 
standardy w celu zapewnienia bezpłatnych przydziałów, aby zrekompensować wliczanie 
kosztów emisji CO2 w ceny prądu wykorzystywanego w energochłonnych gałęziach 
przemysłu. Włączenie importerów do systemu wspólnotowego nie będzie funkcjonować dla 
sektorów wykonujących działania na niższym szczeblu, gdyż produkty konsumenckie są zbyt 
złożone, aby można je było chronić za pomocą takiego systemu.

Poprawka 592
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych podsektorów i instalacji, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji – dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
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dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

dla tych podsektorów i instalacji 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a. 

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez podsektory i instalacje określone 
zgodnie z art. 10a. 

Or. en

Poprawka 593
Jens Holm

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co trzy lata, Komisja określa 
sektory narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. 

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

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



PE409.659v01-00 32/99 AM\734914PL.doc

PL

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

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

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

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

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

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en



AM\734914PL.doc 33/99 PE409.659v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje, że Komisja może nadal wskazywać sektory zagrożone znacznym 
prawdopodobieństwem przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, 
niezależnie od tego, czy przyjęta zostanie koncepcja 100% bezpłatnych uprawnień.  Niczemu 
nie służyłoby oczywiście spowodowanie przenoszenia firm z Europy do miejsc, w których 
rządy odmówiły przystąpienia do UNFCCC – poziom emisji gazów cieplarnianych byłby 
wyższy, a Europa straciłaby miejsca pracy. Debata toczy się wokół tego, jak naskuteczniej 
rozwiązać tę kwestię.

Poprawka 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Środki wsparcia przemysłu energetycznego
w przypadku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w dniu 31 grudnia 2010 r. 
Komisja, w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
sektorów i podsektorów, które zostały 
uznane za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en
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Uzasadnienie

Tego rodzaju przepis powinien mieć także zastosowanie do sektorów, które nie są 
energochłonne, które także są narażone na znaczne ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, mając na uwadze, że niektóre kraje UE same stanowią granicę 
UE. Ponadto przepisy ochrony środowiska powinny gwarantować zrównoważone korzystanie 
z zasobów w całej UE i nie powinny wspierać przenoszenia produkcji do krajów poza UE 
stosujących mniej przyjazne dla środowiska technologie.

Poprawka 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Środki wsparcia przemysłu energetycznego
w przypadku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w dniu 31 grudnia 2010 r. 
Komisja, w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
sektorów i podsektorów, które zostały 
uznane za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy te powinny mieć także zastosowanie do sektorów, które nie są energochłonne, a są 
narażone na znaczne ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. 
Przepisy ochrony środowiska powinny gwarantować zrównoważone korzystanie z zasobów w 
całej UE i nie powinny wspierać przenoszenia produkcji do krajów poza UE stosujących 
mniej przyjazne dla środowiska technologie.

Poprawka 596
Horst Schnellhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich.

Najpóźniej we wrześniu 2009 r. Komisja 
przedłoży sprawozdanie analityczne 
służące ocenie sytuacji energochłonnych 
sektorów i podsektorów , które zostały 
uznane za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Środki wsparcia określonych 
energochłonnych sektorów, o których 
mowa w art. 10 lit. b), mogą zostać 
zniesione wyłącznie za międzynarodowym 
porozumieniem określającym takie same 
cele w zakresie redukcji, jakie obowiązują 
państwa członkowskie, po konsultacjach 
ze wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, Parlamentem Europejskim i 
Radą.

Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Sprawozdaniu analitycznemu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. de

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo inwestycji i planowania dla energochłonnych sektorów i podsektorów, w 
przypadku których Komisja nie może określić ryzyka przeniesienia emisji CO2 do czerwca 
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2010 r., można osiągnąć przez określenie w dyrektywie w sprawie handlu emisjami w 
odpowiednim czasie, które sektory otrzymają bezpłatne przydziały. Aby uniknąć 
niekorzystnych warunków konkurencji status ten zachowuje ważność dopóki istnieje umowa 
zawierająca takie same cele redukcji, jak proponowane cele.

Poprawka 597
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich.

Najpóźniej we wrześniu 2009 r. Komisja 
przedłoży sprawozdanie analityczne 
służące ocenie sytuacji energochłonnych 
sektorów i podsektorów, które zostały 
uznane za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Środki wsparcia określonych 
energochłonnych sektorów, o których 
mowa w art. 10 lit b), mogą zostać 
zniesione wyłącznie za międzynarodowym 
porozumieniem określającym takie same 
cele w zakresie redukcji, jakie obowiązują 
państwa członkowskie.

Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Sprawozdaniu analitycznemu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. de

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo inwestycji i planowania dla energochłonnych sektorów i podsektorów, w 
przypadku których Komisja nie może określić ryzyka przeniesienia emisji CO2 do czerwca 
2010 r., można osiągnąć przez określenie w odpowiednim czasie, które sektory otrzymują 
bezpłatne przydziały. Aby uniknąć transferu emisji CO2, bezpłatny przydział musi zachować 
ważność dopóki obowiązuje umowa międzynarodowa zawierająca takie same cele redukcji 
jak te obowiązujące w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
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Poprawka 598
Antonio De Blasio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

Najpóźniej w dniu 31 grudnia 2009 r. 
Komisja, w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
pośrednio i bezpośrednio emitujących 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:
- dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

Or. hu

Poprawka 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Article 10b – wstęp
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en

Uzasadnienie

Z tych samych powodów, jakie zostały przytoczone powyżej odnośnie do sektorów narażonych 
na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, należy naszym zdaniem 
przesunąć datę przedłożenia sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
czerwiec 2010 r.

Poprawka 600
Jerzy Buzek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
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wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
oraz sektorów energetycznych, które 
zostały uznane za narażone na znaczne 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en

Uzasadnienie

Problem przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich powinien zostać 
właściwie potraktowany poprzez przyjęcie przewidywalnych ram legislacyjnych. W związku z 
tym określenie, które sektory są szczególnie narażone na ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz odpowiednie środki służące zapobieganiu 
temu procederowi są problemami, które powinny zostać jak najszybciej rozwiązane w 
terminie do 2011 r.

Sektor energetyczny rozdrobniony w niektórych państwach członkowskich na kilka 
oddzielnych rynków energetycznych jest narażony na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich w takim samym stopniu jak sektory energochłonne i dlatego powinien 
zostać uwzględniony w sprawozdaniu Komisji.

Poprawka 601
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
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wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
oraz sektorów energetycznych, które 
zostały uznane za narażone na znaczne 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en

Poprawka 602
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w czerwcu 2010 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja powinna być w stanie zanalizować wynik konferencji w Kopenhadze z grudnia 2009 
r. do czerwca 2010 r. Te analizy i dalsze działania dostarczą kluczowych informacji dla 
rynku. 

Poprawka 603
Jens Holm

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Nieodpłatne przydziały nie są dobrym rozwiązaniem problemu przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Przyznawanie nieodpłatnych przydziałów sektorom 
przemysłowym zaliczanym do największych emitentów gazów cieplarnianych nie dawałoby 
wymaganych bodźców gwarantujących minimalizowanie przez firmy ujemnych skutków 
środowiskowych ich procesów produkcyjnych.  

Poprawka 604
Jens Holm

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 

- włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
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zgodnie z art. 10a. zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne

Poprawka 605
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zastosowania zmienionego podatku 
granicznego kompensującego 
uprzywilejowaną pozycję przedsiębiorstw 
wytwórczych w krajach rozwiniętych 
pozostających poza UNFCCC. 

Or. en

Uzasadnienie

Firmy prowadzące produkcję w rejonach świata, w których rządy postanowiły nie 
uczestniczyć w UNFCCC, są w uprzywilejowanej pozycji konkurując z firmami europejskimi i 
innymi, które muszą ubiegać się o zezwolenia na handel przydziałami emisji. Należy zatem 
pozostawić otwartą możliwość wprowadzenia ceł wyrównawczych na przywóz towarów 
wyprodukowanych w tych rejonach, zapewniając tym samym uczciwą konkurencję 
i zwalczając przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. 

Poprawka 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

- dostosowanie liczby przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a ust. 3 jako 
szczególnie poszkodowane przez wliczanie 
kosztów. Przydziały służące kompensacji 
wliczania kosztów CO2 w ceny będą 
dodatkiem odejmowanym od przydziałów 
przyznanych zgodnie z art. 10 ust. 1 i nie 
podlegają art. 12 ust. 1 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ponoszone na skutek wliczania kosztów CO2 przez użytkowników energii elektrycznej 
mogą znacząco wpływać na rentowność prądochłonnych sektorów przemysłu. Jeżeli ponadto 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich zostało udowodnione, 
przydziały muszą być przyznawane dodatkowo oprócz tych przyznanych na bezpośrednie 
emisje. Takie przydziały muszą być usuwane z puli przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
licytacji i nie wpłyną negatywnie na operatorów zobowiązanych do licytacji, jeżeli są oni 
zwolnieni z obowiązku składania rocznych raportów oraz jeżeli brak zezwolenia na transfer. 

Poprawka 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b - tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dostosowanie liczby przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a ust. 3 jako 
szczególnie poszkodowane przez wliczanie 
kosztów. Przydziały służące kompensacji 
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wliczania kosztów CO2 w ceny będą 
dodatkiem odejmowanym od przydziałów 
przyznanych zgodnie z art. 10 ust. 1 i nie 
podlegają art. 12 ust. 1 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ponoszone na skutek wliczania kosztów CO2 przez użytkowników energii elektrycznej 
mogą znacząco wpływać na rentowność prądochłonnych sektorów przemysłu. Jeżeli ponadto 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich zostało udowodnione, 
przydziały muszą być przyznawane dodatkowo oprócz tych przyznanych na bezpośrednie 
emisje. Takie przydziały muszą być usuwane z puli przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
licytacji i nie wpłyną negatywnie na operatorów zobowiązanych do licytacji, jeżeli są oni 
zwolnieni z obowiązku składania rocznych raportów oraz jeżeli brak zezwolenia na transfer. 

Poprawka 608
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b - tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dostosowanie liczby przydziałów 
rozdzielanych bezpłatnie w celu 
kompensaty za pośrednie skutki wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej dla tych sektorów 
określonych zgodnie z art. 10a ust. 3 jako 
szczególnie poszkodowane przez wliczanie 
kosztów. Przydziały służące kompensacji 
wliczania kosztów CO2 w ceny będą 
dodatkiem odejmowanym od przydziałów 
przyznanych zgodnie z art. 10 ust. 1 i nie 
podlegają art. 12 ust. 1 i 3.

Or. en



AM\734914PL.doc 45/99 PE409.659v01-00

PL

Uzasadnienie

Koszty ponoszone na skutek wliczania kosztów CO2 przez użytkowników energii elektrycznej 
mogą znacząco wpływać na rentowność prądochłonnych sektorów przemysłu. Jeżeli ponadto 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich zostało udowodnione, 
przydziały muszą być przyznawane dodatkowo oprócz tych przyznanych na bezpośrednie 
emisje. Takie przydziały muszą być usuwane z puli przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
licytacji i nie wpłyną negatywnie na operatorów zobowiązanych do licytacji, jeżeli są oni 
zwolnieni z obowiązku składania rocznych raportów oraz jeżeli brak zezwolenia na transfer. 

Poprawka 609
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- analiza możliwości wprowadzenia 
kompensacyjnego podatku od emisji 
dwutlenku węgla na import z tych 
sektorów i podsektorów;

Or. fr

Uzasadnienie

Potrzebny jest system chroniący europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją.

Poprawka 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
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przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub specjalna umowa 
sektorowa w sprawie tych sektorów musi 
spełniać co najmniej następujące kryteria 
w celu zagwarantowania równych szans 
na poziomie instalacji dla sektorów 
uznanych za narażone na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich: 
(i) równoważne cele w zakresie emisji 
CO2, 
(ii) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach opartych o 
standardy i nałożone przez wszystkie 
uczestniczące państwa lub przez państwa 
o nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
systemem wspólnotowym,
(iii) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji,
(iv) wiążący system rozstrzygania sporów i 
jasne sankcje za naruszenie, analogiczne 
do obowiązujących w systemie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa zapobiegnie przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tylko wtedy gdy będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe szanse 
konkurującym sektorom. 

Poprawka 611
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub specjalna umowa
sektorowa w sprawie tych gałęzi 
przemysłu musi spełniać co najmniej 
następujące kryteria w celu 
zagwarantowania równych szans na 
poziomie instalacji dla sektorów uznanych 
za narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich: 
(i) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji światowej w 
wysokości co najmniej 85%, z 
uwzględnieniem głównych rynków 
wschodzących,
(ii) równoważne cele w zakresie emisji 
CO2, 
(iii) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach opartych o 
standardy i nałożone przez wszystkie 
uczestniczące państwa lub przez państwa 
o nierównoważnych celach w zakresie 
emisji CO2 w sektorach objętych 
systemem wspólnotowym,
(iv) konkurujące surowce muszą podlegać 
równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty związane z 
cyklem życia,
(v) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji,
(vi) wiążący system rozstrzygania sporów i 
jasne sankcje za naruszenie, analogiczne 
do obowiązujących w systemie UE.

Or. en



PE409.659v01-00 48/99 AM\734914PL.doc

PL

Uzasadnienie

Międzynarodowa umowa zapobiegnie przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tylko wtedy gdy będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe szanse 
konkurującym sektorom.

Poprawka 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porozumienie międzynarodowe 
obejmujące gałęzie przemysłu narażone 
na poważne ryzyko wycieku emisji, bądź 
też porozumienie międzynarodowe 
dotyczące konkretnego sektora musi 
spełniać przynajmniej poniższe kryteria, 
aby na poziomie zakładów zapewniać 
równe możliwości sektorom uznanym za 
narażone na poważne ryzyko wycieku 
emisji:
(i) uczestnictwo krajów reprezentujących 
masę krytyczną przynajmniej 85% 
światowej produkcji, w tym główne rynki 
wschodzące,
(ii) równoważne cele emisji CO2, 
(iii) podobne systemy redukcji emisji o 
podobnych skutkach, oparte na 
standardach i narzucone przez wszystkie 
uczestniczące kraje lub kraje o innych 
celach emisji CO2 w sektorach objętych 
Systemem Handlu Emisjami UE,
(iv) konkurencyjne materiały muszą 
podlegać podobnym ograniczeniom, 
biorącym pod uwagę cykl życia produktu, 
(v) skuteczny międzynarodowy system 
monitoringu i weryfikacji,
(vi) wiążący system rozwiązywania sporów 
i jasne reguły nakładania sankcji, 
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porównywalne z unijnymi.”

Or. pl

Uzasadnienie

Umowa międzynarodowa zapobiegnie wyciekom emisji jedynie, jeśli będzie zgodna z pewnymi 
kryteriami, które zapewnią równe możliwości konkurującym sektorom.

Poprawka 613
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a. 

2.  Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Or. en
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Poprawka 614
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje 
i przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 1.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Punkt 1 artykułu 11 wiąże się z ogromnymi kosztami administracyjnymi oraz 
sprawozdawczymi w zakresie proponowanym przez niniejszy dokument. 

Zakreślony przez artykuł 11 stopień kontroli jest niewspółmiernie duży w stosunku  do celów z 
zakresu ochrony środowiska, jakie można osiągnąć, stosując zapisane w tym artykule środki 
kontrolne.

Poprawka 615
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
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2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a 
ust. 1.

2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 616
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a ust.
1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 czerwca
2011 r. informacje dotyczące krajowych 
środków wykonawczych podając wykaz 
instalacji położonych na jego terytorium i 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy 
oraz wszystkich bezpłatnych przydziałów 
emisji przyznanych każdej instalacji na 
jego terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
1.

Or. en
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Uzasadnienie

Data przedłożenia krajowych środków wykonawczych powinna zostać przesunięta na 
czerwiec 2011 r., aby dać państwom członkowskim czas na wprowadzenie w nich zmian, jeżeli 
zostaną odrzucone przez Komisję. 

Poprawka 617
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
2.

Or. de

Uzasadnienie

     Korekta jest konieczna w związku z wprowadzeniem modelu opartego na standardach.

Poprawka 618
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia 
przez państwo członkowskie krajowych 
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środków wykonawczych na podstawie ust. 
1, Komisja może odrzucić te środki lub 
jakikolwiek ich aspekt, na podstawie tego, 
iż jest on niezgodny z zasadami, o których 
mowa w art. 10a ust. 1. Państwo 
członkowskie wydaje przydziały na 
podstawie ust. 2 wyłącznie jeżeli 
proponowane poprawki zostały 
zaakceptowane przez Komisję. Komisja 
podaje powody podjęcia decyzji 
o odrzuceniu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być zaangażowana w zatwierdzanie krajowych środków wykonawczych 
celem zapewnienia, by państwa członkowskie do swoich instalacji stosowały zasady dotyczące 
bezpłatnych przydziałów w odpowiedni sposób.

Poprawka 619
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a. 

2. Do dnia 28 lutego każdego roku zgodnie 
z krajowymi środkami wykonawczymi
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a. 

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

2a. Nie wydaje się żadnych bezpłatnych 
przydziałów instalacjom, które zaprzestały 
działalności wskazanej w załączniku I lub 
jeżeli wydajność działalności wskazanej w 
załączniku I w danej instalacji spadła 
poniżej progów wymienionych w tym 
załączniku.
Komisja uwzględnia, w środkach 
przyjętych na podstawie art. 10a ust. 1, 
środki, które określają instalacje, które 
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częściowo lub czasowo zaprzestały 
działalności. Te instalacje mogą nadal 
otrzymywać nieodpłatne przydziały 
zgodnie z zasadami dotyczącymi 
bezpłatnych przydziałów przyjętymi 
zgodnie z art. 10a ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić definicję momentu, w którym dana instalacja zaprzestaje działalności w 
celu zapewnienia harmonizacji na terenie całej UE. 

Poprawka 620
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Or. en

Poprawka 621
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
i musi zwrócić proporcjonalną ilość 
bezpłatnych przydziałów, które już jej 
zostały przyznane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy się upewnić, że nie istnieją żadne zachęty do kontynuowania produkcji po podjęciu 
decyzji o zaprzestaniu działalności po to tylko, aby zachować bezpłatne przydziały.

Poprawka 622
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji. Niewykorzystane przydziały są 
umieszczane w rezerwie.

Or. en

Uzasadnienie

Przydziały z rezerwy dla nowych operatorów mają zwiększyć płynność.  Rynek nie oczekuje 
też, że płynność ta zostanie przyznana instalacjom bezpłatnie (co zmniejsza popyt).
Niewykorzystane przydziały powinny w związku z tym zostać umieszczone na rynku. 
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Poprawka 623
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji.

Instalacja, która zaprzestaje działalności, 
przestaje otrzymywać bezpłatne przydziały 
emisji, chyba że operator wykaże 
właściwym władzom, że podejmie 
ponownie produkcję w kraju pochodzenia 
w określonym i rozsądnym terminie.

Or. en

Poprawka 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie jednostek CER i ERU
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych przed 

wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 

sprawie zmian klimatu

Wykorzystanie jednostek CER
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” pochodzących z projektów w 
systemie wspólnotowym realizowanych 

przed wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 

sprawie zmian klimatu
1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu oraz przed 
zastosowaniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4
stosuje się przepisy ust. 2 do 7 niniejszego 
artykułu.

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu stosuje się przepisy 
ust. 2 do 6.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
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2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012.

2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER
zatwierdzonym jako jednostki typu „złoty 
standard” przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER zatwierdzone 
jako jednostki typu „złoty standard”
wydane w związku z redukcjami emisji, 
które miały miejsce do 2012 r. w ramach 
tych rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012.
Ilość wydanych przydziałów, w tym 
przydziałów wydanych na podstawie ust. 
3, 4 i 5, nie może przekroczyć 50% 
niewykorzystanych kredytów 
zewnętrznych, o których mowa powyżej. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jedynie jednostek CER
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” z tytułu projektów, które zostały 
ustanowione przed 2013 r., wydanych w 
związku z redukcją emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały ważne począwszy od 
roku 2013, w stopniu odzwierciedlającym
jedynie ilość niewykorzystanych jednostek 
CER zatwierdzonych jako jednostki typu 
„złoty standard” przyznanych operatorom 
przez państwa członkowskie na lata 2008-
2012. Ilość wydanych przydziałów, w tym 
przydziałów wydanych na podstawie ust. 
3, 4 i 5, nie może przekroczyć 50% 
niewykorzystanych kredytów 
zewnętrznych, o których mowa powyżej.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” wydanych w związku 
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rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

redukcjami emisji począwszy od 2013 r. na 
przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej. Ilość 
wydanych przydziałów, w tym przydziałów 
wydanych na podstawie ust. 3, 4 i 5, nie 
może przekroczyć 50% niewykorzystanych 
kredytów zewnętrznych, o których mowa 
powyżej.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, pod 
warunkiem, że są to kredyty typu „złoty 
standard”, w stopniu odzwierciedlającym 
ilość niewykorzystanych jednostek CER 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego. Ilość wydanych 
przydziałów, w tym przydziałów wydanych 
na podstawie ust. 3, 4 i 5, nie może 
przekroczyć 50% niewykorzystanych 
kredytów zewnętrznych, o których mowa 
powyżej.

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
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ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 
bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub 
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów typu „złoty 
standard” z tytułu technologii dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych i 
technologii energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 
bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub 
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich, 
zatwierdzone jako jednostki typu „złoty 
standard”, powinny być zatwierdzane w 
ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dany kraj ratyfikował to 
porozumienie, do wysokości 10% 
dodatkowego ograniczenia emisji na mocy 
art. 9.

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie handlu przydziałami emisji powinna rozwiązać kwestię zapewnienia 
kredytów wspierających trwały rozwój na szczeblu światowym.
Należy zagwarantować, aby tylko kredyty typu „złoty standard” były wykorzystywane na 
trzecim etapie dyrektywy w sprawie handlu przydziałami emisji.
Jeżeli porozumienie międzynarodowe nie zostanie osiągnięte, tylko 50% kredytów może być 
ponownie wykorzystane w okresie 2008-2012.
Jeżeli osiągnięte zostanie międzynarodowe porozumienie 10% całkowitego ograniczenia 
emisji zaplanowanego w dyrektywie w sprawie handlu przydziałami emisji może zostać 
osiągnięte za pomocą jednostek CER zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty standard”.
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Poprawka 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie jednostek CER i ERU
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych przed 
wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu

Wykorzystanie tylko jednostek CER 
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” pochodzących z projektów w 
systemie wspólnotowym w razie gdyby 
przyszłe międzynarodowe porozumienie w 
sprawie zmian klimatu nie weszło w życie 
przed końcem 2012 r.
Zawsze gdy w niniejszej dyrektywie mowa 
jest o jednostkach CER, są one 
dopuszczalne jeżeli stosują metody i 
standardy spójne z tymi opracowanymi 
przez Fundację Gold Standard.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r. 

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER
przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER zatwierdzone 
jako jednostki typu „złoty standard” 
wydane w związku z redukcjami emisji, 
które miały miejsce do 2012 r. w ramach 
tych rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Ilość wydanych przydziałów, w tym 
przydziałów wydanych na podstawie ust. 
3, 4 i 5, nie może przekroczyć 50% 
niewykorzystanych kredytów 
zewnętrznych, o których mowa powyżej.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jedynie jednostek CER 
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
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wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

standard” z projektów, które zostały 
ustanowione przed 2013 r., wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały ważne począwszy od 
roku 2013, w stopniu odzwierciedlającym 
ilość niewykorzystanych jednostek CER 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012. Ilość 
wydanych przydziałów, w tym przydziałów 
wydanych na podstawie ust. 2, 4 i 5, nie 
może przekroczyć 50% niewykorzystanych 
kredytów zewnętrznych, o których mowa 
powyżej.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
projektów typu „złoty standard”, które 
zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER 
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” wydanych w związku 
redukcjami emisji począwszy od 2013 r. na 
przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej. Ilość 
wydanych przydziałów, w tym przydziałów 
wydanych na podstawie ust. 2, 3 i 5, nie 
może przekroczyć 50% niewykorzystanych 
kredytów zewnętrznych, o których mowa 
powyżej.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
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wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego, pod warunkiem, że są to 
kredyty typu „złoty standard”. Ilość 
wydanych przydziałów, w tym przydziałów 
wydanych na podstawie ust. 2, 3 i 4, nie 
może przekroczyć 50% niewykorzystanych 
kredytów zewnętrznych, o których mowa 
powyżej.

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 
bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów typu „złoty 
standard” z tytułu technologii dotyczących 
energii ze źródeł odnawialnych i 
technologii energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomów 
wymaganych na mocy przepisów 
wspólnotowych.

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.”

7. Po zawarciu miedzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich, 
zatwierdzone jako jednostki typu „złoty 
standard”, powinny być zatwierdzane w 
ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dany kraj ratyfikował to 
porozumienie, do wysokości 10% 
dodatkowego ograniczenia emisji zgodnie 
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z art. 9 i 28.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić dopuszczenie do systemu UE ETS kredytów dobrej jakości, spełniających 
kryteria jawności, dodatkowości i zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że tylko 
kredyty typu „złoty standard” powinny się kwalifikować do trzeciego etapu systemu UE ETS. 
Połowa niewykorzystanych kredytów z mechanizmu czystego rozwoju na etapie do 2013 r. 
może zostać przeniesiona do etapu III po 2013 r., a 10% dodatkowego ograniczenia emisji 
może zostać na mocy międzynarodowego porozumienia zrekompensowane. 

Poprawka 626
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych przed 
wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu oraz przed 
zastosowaniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4 
stosuje się przepisy ust. 2 do 7 niniejszego 
artykułu.

1. Do chwili wejścia w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu oraz przed 
zastosowaniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4 
stosuje się przepisy ust. 2 do 4 niniejszego 
artykułu.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów będących uzupełnieniem 
ilości przydziałów wydanych zgodnie z art. 
9 oraz ważnych począwszy od 2013 r., 
odpowiadających niewykorzystanym 
jednostkom CER i ERU przyznanym im 
przez państwa członkowskie na okres 
2008-2012, w zamian za jednostki CER i 
ERU wydane w związku z redukcjami 



PE409.659v01-00 64/99 AM\734914PL.doc

PL

rodzajów projektów, które zostały
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

emisji w ramach tych rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez 
przynajmniej jedno państwo członkowskie 
w ramach systemu wspólnotowego do roku 
2012 włącznie. Właściwy organ dokonuje 
takiej wymiany na wniosek operatora do 
dnia 31 grudnia 2014 r.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012. Akapit 
pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

3. W każdym przypadku operatorzy mogą 
wykorzystać jednostki CER/ERU lub 
kredyty do wysokości [10,5]% ich 
rocznych emisji w celu wypełnienia 
zobowiązań wynikających z systemu 
wspólnotowego. Następuje to po 
zrzeczeniu się:

(a) jednostek CER/ERU z projektów 
CDM/JI w odniesieniu do redukcji emisji, 
które mają miejsce do końca 2015 r.;
(b) jednostek CER/ERU z projektów 
CDM/JI w odniesieniu do redukcji emisji, 
które mają miejsce po 2013 r. w krajach, 
które ratyfikują przyszłe porozumienie 
międzynarodowe w sprawie zmian 
klimatu;
(c) jednostek CER/ERU z projektów 
CDM/JI w odniesieniu do redukcji emisji, 
które mają miejsce po 2013 r. w krajach, z 
którymi UE zawarła dwustronną lub 
wielostronną umowę o współpracy w 
sprawie zmian klimatu, do 31 grudnia 
2015 r.; lub
(d) kredytów z tytułu działań na rzecz 
ograniczenia emisji podjętych zgodnie z 
wymogami określonymi w umowach o 
współpracy w krajach, które nie 
kwalifikują się do CDM i które nie 
zawarły umowy o współpracy ze 
Wspólnotą w odniesieniu do redukcji 
emisji po 2013 r. aż do jednego roku po 
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wejściu w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu.

4. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012. Akapit 
pierwszy stosuje się do jednostek CER z 
wszystkich rodzajów projektów, które 
zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

4. Umowy o współpracy, o których mowa 
w ust. 3 lit. d), definiują spełniające 
warunki rodzaje projektów, metody 
stosowane do określenia ilości 
przyznawanych kredytów oraz 
mechanizm, który zapewnia 
przekształcanie kredytów w certyfikaty, 
które mogą być wykorzystane w celu 
dostosowania się do przepisów przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu.

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia 
swoich zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.
6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
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transferowi technologii i 
zrównoważonemu rozwojowi. Każde tego 
rodzaju porozumienie może również 
przewidywać możliwość wykorzystania 
kredytów z projektów, w przypadku 
których poziom wyjściowy jest niższy od 
poziomu bezpłatnych przydziałów w 
ramach środków, o których mowa w art. 
10a, lub niższy od poziomów wymaganych 
na mocy przepisów wspólnotowych.
7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy dany 
kraj ratyfikował to porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że poziomy wykorzystania jednostek CER/ERU, na jakie 
zezwalają operatorom państwa członkowskie w okresie 2008-2012, są w pełni wykorzystane. 
Poprawka ta przedstawia także pomysł zasady dodatkowości, tj. zasady, zgodnie z którą do 
połowy ograniczenia (które powinno obejmować wzrost osiągnięty dzięki zwiększonej 
aktywności ekonomicznej) emisji, do jakiego się zobowiązano, może zostać osiągnięta za 
pomocą międzynarodowych mechanizmów, w trzecim okresie handlu. Ta zasada powinna być 
stosowana niezależnie od wejścia w życie przyszłego międzynarodowego porozumienia.

Poprawka 627
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych przed
wejściem w życie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu

Wykorzystanie jednostek CER i ERU 
pochodzących z projektów w systemie 
wspólnotowym realizowanych w związku z
zawarciem przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu
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Uzasadnienie

Nie wszystkie przepisy art. 11a mają zastosowanie do sytuacji przed wejściem w życie 
przyszłego porozumienia międzynarodowego.

Poprawka 628
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zagwarantowania, że projekty 
CDM wyraźnie spełniają kryterium 
dodatkowości i przyczyniają się do 
trwałego rozwoju Komisja dopuszcza 
wyłącznie projekty typu „złoty standard”. 
Wymóg ten ma zastosowanie do ust. 2 do 
7.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie kryterium „złotego standardu” zapewnia, że tylko wysokiej jakości projekty 
otrzymują akredytację, co oznacza ograniczenia emisji, które dotychczas nie wystąpiły i że 
projekty przynoszące lokalnym społecznościom wyraźne korzyści pod względem 
zrównoważonego rozwoju otrzymują akredytację.

Poprawka 629
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przedstawiciele Komisji i Parlamentu 
Europejskiego powinni znajdować się w 
zarządzie Fundacji Gold Standard w celu 
zagwarantowania odpowiedzialności za 
przyszły rozwój norm jakości „złotego 
standardu”.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to, że kryteria „złotego standardu” będą w mogły w przyszłości być zastosowane w 
systemie UE ETS. Komisja nie może dopuścić, aby niezależne organizacje określały rozwój 
kryteriów jakości. Komisja powinna brać w tym udział.

Poprawka 630
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. Właściwy organ 
dokonuje takiej wymiany na wniosek 
operatora do dnia 31 marca 2015 r.



AM\734914PL.doc 69/99 PE409.659v01-00

PL

Or. en

Poprawka 631
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. Właściwy organ 
dokonuje takiej wymiany na wniosek 
operatora do dnia 31 marca 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie pozaunijnego procesu kontroli projektów poza ogólnie 
akceptowanym systemem.
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Poprawka 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r., a właściwy organ 
dokonuje takiej wymiany na wniosek 
operatora do dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Poprawka 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
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zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. Właściwy organ 
dokonuje takiej wymiany na wniosek 
operatora do dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Poprawka 634
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach projektów 
typu „złoty standard”, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

Or. en
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Poprawka 635
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone w ramach UNFCCC w 
okresie 2008-2012. Właściwy organ 
dokonuje takiej wymiany na wniosek 
operatora do dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zaakceptuje niektóre zasady i rodzaje projektów na szczeblu ONZ, a potem 
przeprowadzi kolejną selekcję na szczeblu UE może to wywrzeć negatywny wpływ na przyszłe 
negocjacje z resztą społeczności międzynarodowej. Zgodnie z logiką to co zostało 
zaakceptowane w negocjacjach w ramach ONZ powinno także zostać przyjęte w UE. 

Poprawka 636
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, a 
także w ramach rodzajów działalności 
wynikających z użytkowania gruntów, ze 
zmiany sposobów użytkowania gruntów i z 
leśnictwa. Właściwy organ dokonuje takiej 
wymiany na wniosek operatora do dnia 31 
grudnia 2014 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest mało prawdopodobne, aby wszystkie państwa członkowskie zaakceptowały włączenie do 
systemu ETS kredytów pochodzących z wdrożenia działań z zakresu leśnictwa w okresie 2008-
2012.

Poprawka 637
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów 
typu „złoty standard”, które zostały 
ustanowione przed 2013 r., wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały ważne począwszy od 
roku 2013, w stopniu odzwierciedlającym 
ilość niewykorzystanych jednostek CER 
i ERU przyznanych operatorom przez 
państwa członkowskie na okres 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
projektów typu „złoty standard”, które 
zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Or. en

Poprawka 638
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
coroczną wymianę jednostek CER z 
projektów, które zostały ustanowione przed 
2013 r., do wysokości 50% rocznej 
redukcji liczby przydziałów 
przyznawanych zgodnie z art. 9, na 
przydziały ważne począwszy od roku 
2013.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis ten przedłuża korzystanie z jednostek CER na okres po 2013 r. Dotyczy projektów 
rozpoczętych przed 2013 r., które już zostały zatwierdzone. Do maksymalnej wysokości 50% 
zredukowanej liczby przydziałów (w porównaniu z drugim okresem handlu) jednostki CER 
będą mogły być corocznie wymieniane na przydziały ważne po 2013 r. Istnieje znaczny 
potencjał pozwalający na zmniejszenie presji na ceny przydziałów w UE dzięki wykorzystaniu 
przydziałów z projektów CDM/JI. Ponadto pozwoliłoby to na rozpoczęcie inwestycji w 
krajach rozwijających się, kampanię uświadamiającą na temat wydajności energetycznej i 
stworzenie szans na eksport.

Poprawka 639
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER z projektów w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
oraz wydajności po stronie popytu, które 
zostały ustanowione p r z e d  2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, za wyjątkiem 
jednostek CER wydanych z tytułu dużych 
projektów dotyczących elektrowni 
wodnych, w stopniu odzwierciedlającym 
ilość niewykorzystanych jednostek CER 
i ERU przyznanych operatorom przez 
państwa członkowskie na okres 2008-2012.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z tytułu 
inwestycji w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe 
promujące przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały zarejestrowane przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Or. en

Poprawka 641
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, a 
także do rodzajów działalności 
wynikających z użytkowania gruntów, ze 
zmiany sposobu użytkowania gruntów i z 
leśnictwa.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 11a ust. 2.

Poprawka 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

skreślony

Or. en

Poprawka 643
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone w ramach UNFCCC w 
okresie 2008-2012.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zaakceptuje pewne zasady i rodzaje projektów na szczeblu ONZ, a potem 
przeprowadzi kolejną selekcję na szczeblu UE może to wywrzeć negatywny wpływ na przyszłe 



PE409.659v01-00 78/99 AM\734914PL.doc

PL

negocjacje z resztą społeczności międzynarodowej. Zgodnie z logiką to co zostało 
zaakceptowane w negocjacjach w ramach ONZ powinno także zostać przyjęte w UE. 

Poprawka 644
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie pozaunijnego procesu kontroli projektów poza ogólnie 
akceptowanym systemem.

Poprawka 645
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, 
uwzględniając maksymalny pułap 
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przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

określony w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana rozszerza zakres stosowania jednostek CER zgodnie z tym co proponuje się w art. 11a 
ust. 3 na sytuację opisaną w ust. 4. (Zob. także uzasadnienie do ust. 3).

Poprawka 646
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
w dziedzinie energii odnawialnej i 
wydajności po stronie popytu 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, z 
wyłączeniem jednostek CER wydanych z 
tytułu dużych projektów dotyczących 
elektrowni wodnych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w sektorach przemysłu, które są skłonne do 
przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Uznawanie kredytów z tytułu 
inwestycji w ramach CDM w tych sektorach mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe 
promujące przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 647
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r. w 
krajach najmniej rozwiniętych, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Właściwe organy zezwalają operatorom na 
wymianę jednostek CER wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały z nowych projektów 
rozpoczynanych począwszy od 2013 r., w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe jest umożliwienie kontynuowania inwestycji w projekty CDM/JI rozpoczęte po 2013 
r. w taki sposób, aby móc zapewnić redukcję emisji jak najmniejszym kosztem zachowując 
jednocześnie pożądany ze strony UE rytm redukcji.

Poprawka 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operator, który wykorzystał jednostkę 
tCER, zwraca CER, tCER, ERU lub 
przydział przynajmniej 30 dni przed datą 
wygaśnięcia tCER, aby objąć emisje 
uwzględnione przez wygasły kredyt. Jeżeli 
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operator nie zastąpił tCER 
wykorzystanych do objęcia jego emisji 
przed ich wygaśnięciem, dany operator 
jest zobowiązany do zapłacenia kary za 
przekroczenie emisji zgodnie z art. 16.

Or. en

Poprawka 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

skreślony

Or. en

Poprawka 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 

skreślony
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wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Or. en

Poprawka 651
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, a 
także do jednostek związanych z 
działalnością wynikającą z użytkowania 
gruntów, ze zmiany sposobu użytkowania 
gruntów i z leśnictwa, do chwili 
ratyfikowania przez te kraje porozumienia 
z Wspólnotą lub do 2020 r., w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 11a ust. 2.



AM\734914PL.doc 83/99 PE409.659v01-00

PL

Poprawka 652
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie pozaunijnego procesu kontroli projektów poza ogólnie 
akceptowanym systemem.

Poprawka 653
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.



PE409.659v01-00 84/99 AM\734914PL.doc

PL

terminów przypada wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie pozaunijnego procesu kontroli projektów poza ogólnie 
akceptowanym systemem.

Poprawka 654
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich projektów typu „złoty 
standard”, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-2012, do chwili ratyfikowania przez 
te kraje porozumienia ze Wspólnotą lub do 
2020 r., w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 655
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone w ramach 
UNFCCC w okresie 2008-2012, do chwili 
ratyfikowania przez te kraje porozumienia 
z Wspólnotą lub do 2020 r., w zależności 
od tego, który z tych terminów przypada 
wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE zaakceptuje pewne zasady i rodzaje projektów na szczeblu ONZ, a potem 
przeprowadzi kolejną selekcję na szczeblu UE może to wywrzeć negatywny wpływ na przyszłe 
negocjacje z resztą społeczności międzynarodowej. Zgodnie z logiką to co zostało 
zaakceptowane w negocjacjach w ramach ONZ powinno także zostać przyjęte w UE.

Poprawka 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Operator, który wykorzystał jednostkę 
tCER, zwraca CER, tCER, ERU lub 
przydział przynajmniej 30 dni przed datą 
wygaśnięcia tCER, aby objąć emisje 
uwzględnione przez wygasły kredyt. Jeżeli 
operator nie zastąpił tCER 
wykorzystanych do objęcia jego emisji 
przed ich wygaśnięciem, dany operator 
jest zobowiązany do zapłacenia kary za 
przekroczenie emisji zgodnie z art. 16.

Or. en
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Poprawka 657
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne 
autoryzowane kredyty pochodzące z 
krajów trzecich, które podpisały Protokół 
z Kioto, do wysokości 60% redukcji 
dokonanej przez UE w latach 1990-2020. 
Te kredyty CER/ERU mogą pochodzić z 
projektów rozpoczętych począwszy od 
2013 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe jest umożliwienie kontynuowania inwestycji w projekty CDM/JI rozpoczęte po 2013 
r., aby móc zapewnić redukcję emisji jak najmniejszym kosztem zachowując jednocześnie 
pożądany dla UE rytm redukcji. Klauzula dodatkowości powinna zostać zmieniona, aby 
umożliwić redukcje poza UE w wysokości do 60% ograniczenia, zamiast obecnych 50%.

Poprawka 658
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Operator, który wykorzystał jednostkę 
tCER, zwraca CER, tCER, ERU lub 
przydział przynajmniej 30 dni przed datą 
wygaśnięcia tCER, aby objąć emisje 
uwzględnione przez wygasły kredyt. Jeżeli 
operator nie zastąpił jednostek tCER 
wykorzystanych na objęcie emisji 
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uwzględnionych przed wygaśnięciem 
kredytu, wymaga się od niego uiszczenia 
kary za przekroczenie emisji zgodnie z 
przepisami art. 16.

Or. fr

Uzasadnienie

Plantacje magazynują dwutlenek węgla i dostarczają zapasów drewna, ze swej strony, do 
różnych celów takich jak budownictwo, meble i produkcja papieru. Trudności związane z 
ciągłością projektów CDM w leśnictwie zostały rozwiązane za pomocą tymczasowych 
kredytów CER (tCER), które zostaną zwrócone po ich wygaśnięciu.

Zwiększanie zapasów drewna poprzez wykorzystanie go jako surowca, a także 
wykorzystywanie drewna jako źródła energii może pomóc w przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu. Po jednokrotnym lub wielokrotnym przetworzeniu drewno może być wykorzystywane 
jako źródło energii.

Poprawka 659
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie mogą 
otrzymywać jednostki pochłoniętej emisji 
odpowiadające dodatkowemu 
składowaniu CO2 w produktach z drewna 
w zależności od zasad, które wprowadzone 
zostaną w ramach porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian 
klimatycznych. Taka polityka spowoduje 
powstanie mechanizmów motywacyjnych 
powiązanych z ETS.

Or. fr

Uzasadnienie

Uważa się obecnie, że całe drewno pochodzące z wyrębu powoduje natychmiastową reemisję 
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CO2 do atmosfery, co nie zachęca do wykorzystywania drewna.

Poprawka 660
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
instalacje zgodnie z ust. 2, 3 i 4 nie 
powinno przekraczać ilości równej 5% 
emisji gazów cieplarnianych instalacji 
objętych niniejszą dyrektywą w danym 
roku zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki CER i ERU stymulują transfer technologii i oferują zabezpieczenie w razie gdyby 
ceny przydziałów poszybowały w górę. Powiązanie przyznanych certyfikatów JI/CDM z 
wielkościami dozwolonymi w ramach drugiego okresu handlu jest niezgodne z dążeniem do 
harmonizacji, gdyż różne państwa członkowskie zezwoliły na różne poziomy procentowe. 
Utrzymanie tych poziomów procentowych po upływie drugiego okresu handlu spowoduje 
dalsze nierówne traktowanie operatorów. W związku z tym dla uniknięcia działań prawnych 
ze strony poszkodowanych operatorów wskazany jest ogólny pułap, który jednocześnie 
eliminuje nierówne traktowanie i nie narusza przyznanych praw.

Poprawka 661
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 

skreślony
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być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, oraz 
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia 
swoich zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie kompensat powinno być uzależnione od całościowego porozumienia 
międzynarodowego zawartego po 2012 r. Jeżeli niezależnie od opóźnień w zakresie UNFCCC 
sygnalizowana jest gotowość do zawarcia porozumień dwustronnych obejmujących 
finansowanie projektów, mogłoby to utrudnić wdrożenie porozumienia międzynarodowego.

Poprawka 662
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, w których 
określone są poziomy wykorzystania, w 
stopniu odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 

5. Kredyty z tytułu projektów lub innych 
działań na rzecz ograniczenia emisji mogą 
być wykorzystywane w ramach systemu 
wspólnotowego zgodnie z porozumieniami 
zawartymi z krajami trzecimi, jeżeli 
zawarcie międzynarodowego porozumienia 
się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
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członkowskie na okres 2008-2012, oraz
jeżeli zawarcie międzynarodowego 
porozumienia się opóźnia. Zgodnie z tymi 
porozumieniami, operatorzy mają 
możliwość wykorzystywania kredytów z 
tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego.

tytułu projektów realizowanych w tych 
krajach trzecich celem wypełnienia swoich 
zobowiązań w ramach systemu 
wspólnotowego do wysokości 50% rocznej 
redukcji liczby przydziałów 
przyznawanych zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana rozszerza zakres stosowania jednostek CER zgodnie z tym co proponuje się w art. 11a 
ust. 3 na sytuację opisaną w ust. 5. (Zob. także uzasadnienie do ust. 3).

Poprawka 663
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i 
zrównoważonemu rozwojowi. Każde tego 
rodzaju porozumienie może również 
przewidywać możliwość wykorzystania 
kredytów z projektów, w przypadku 
których poziom wyjściowy jest niższy od 
poziomu bezpłatnych przydziałów w 
ramach środków, o których mowa w art. 
10a, lub niższy od poziomów wymaganych 
na mocy przepisów wspólnotowych.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie kompensat powinno być uzależnione od całościowego porozumienia 
międzynarodowego zawartego po 2012 r. Jeżeli niezależnie od opóźnień w zakresie UNFCCC 
sygnalizowana jest gotowość do zawarcia porozumień dwustronnych obejmujących 
finansowanie projektów, mogłoby to utrudnić wdrożenie porozumienia międzynarodowego.

Poprawka 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niezależnie od ust. 2 do 5 operatorzy 
mogą co roku zwracać się do właściwego 
organu o wydanie minimalnej liczby 
przydziałów ważnych począwszy od 2013 
r. w zamian za jednostki CER i ERU 
odpowiadające 10% ich skontrolowanych 
emisji z poprzedniego roku.

Or. en

Poprawka 665
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 

7. Począwszy od 2013 r. jednostki CER 
typu „złoty standard” i ERU typu „złoty 
standard” z krajów trzecich powinny być 
zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
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dany kraj ratyfikował to porozumienie. dany kraj ratyfikował przyszłe 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu. W latach 2008-2012, 
przydziały w ramach wspólnotowego 
systemu powinny być o 6,5% niższe 
w porównaniu z emisjami z 2005 r. 
Wszystkim operatorom, którzy w tym 
okresie wykorzystywali mniejszy odsetek 
jednostek ERU i CER w stosunku do ich 
emisji, i którzy nie przenoszą uprawnień 
na mocy ust. 2, podobnie jak nowym 
operatorom i nowym sektorom winno się 
umożliwić coroczne wykorzystanie 
w latach 2013-2020 takich kredytów do 
wartości 5% ich emisji.
Jednostki CER typu „złoty standard” i 
ERU typu „złoty standard” to kredyty, 
które: 
(a) reprezentują prawdziwe, 
weryfikowalne, dodatkowe i stałe 
ograniczenia emisji z projektów 
przynoszących wyraźne korzyści pod 
względem zrównoważonego rozwoju, które 
nie powodują żadnego znaczącego 
negatywnego wpływu na środowisko i pod 
względem społecznym;
(b) pochodzą z projektów w krajach, które 
wnoszą odpowiedni wkład w obniżanie 
globalnych emisji zgodnie z 
ratyfikowanym przez nie przyszłym 
porozumieniem międzynarodowym; oraz
(c) są akceptowane, lub zostaną 
prawdopodobnie zaakceptowane przez 
inne duże systemy handlu emisjami, w tym 
przynajmniej przez jeden z amerykańskich 
federalnych systemów handlu emisjami.
Zharmonizowane przepisy potwierdzające, 
które projekty lub rodzaje projektów 
spełniają te kryteria mogą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
23 ust. 3, w niejasnych przypadkach. 
Żadne państwo członkowskie nie może 
odmówić zaakceptowania kredytów, które 
spełniają te kryteria.
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Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to zapewnia, że wszyscy operatorzy będą mogli wykorzystywać projekty 
JI/CDM o wysokim standardzie, w przypadkach, gdy kraje będące gospodarzami ratyfikują 
kopenhaskie porozumienie w sprawie klimatu w latach 2013-2020. Operatorzy mogą wybrać 
pomiędzy nowym uprawnieniem na poziomie 5% ich rocznych emisji, bądź realizacją zadań 
w ramach krajowych planów rozdzielania uprawnień w fazie II (NAPII). Przedsiębiorstwa 
będą realizować oczywiście takie strategie, które dadzą im najszersze uprawnienia. Projekty 
typu „złoty standard” są określone i przyczyniają się do ustanowienia światowego rynku 
emisji związków węgla oraz porozumienia międzynarodowego. Żadne indywidualne państwo 
członkowskie nie będzie posiadało prawa weta odnośnie do kredytów zatwierdzonych jako 
kredyty typu „złoty standard”.

Poprawka 666
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

7. Począwszy od 2013 r. jednostki CER 
typu „złoty standard” i ERU typu „złoty 
standard” z krajów trzecich powinny być 
zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował przyszłe 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu. W latach 2008-2012, 
przydziały w ramach wspólnotowego 
systemu powinny być o 6,5% niższe 
w porównaniu z emisjami z 2005 r. 
Wszystkim operatorom, którzy w tym 
okresie wykorzystywali mniejszy odsetek 
jednostek ERU i CER w stosunku do ich 
emisji, i którzy nie przenoszą uprawnień 
na mocy ust. 2, podobnie jak nowym 
operatorom i nowym sektorom winno się 
umożliwić coroczne wykorzystanie 
w latach 2013-2020 takich kredytów do 
wartości 6 % ich emisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie liczby kredytów z tytułu projektów CDM/JI. 
Jednocześnie istotne jest zachowanie środowiskowej integralności systemu (zob. analogiczną 
poprawkę do art. 11a ust. 7).

Poprawka 667
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

7. Począwszy od 2013 r. jedynie kredyty z 
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego gdy 
dany kraj ratyfikował przyszłe 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu i gdy są one zgodne z tym 
porozumieniem.

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna dotrzymywać swych międzynarodowych zobowiązań i akceptować wszystkie te 
kredyty, które są akceptowane na mocy międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatu.  

Poprawka 668
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
jednostki CER pochodzące z projektów 
rozpoczętych po zawarciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
powinny być akceptowane w ramach 
systemu wspólnotowego, gdy dany kraj 
ratyfikował to porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną należy doprecyzować, że wykorzystanie kredytów z 
projektów, które rozpoczęły się przed podpisaniem międzynarodowego porozumienia, nie 
zostanie cofnięte po podpisaniu takiego międzynarodowego porozumienia.

Poprawka 669
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dąży do zapewnienia, że 
każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, i międzynarodowe porozumienie, o 
którym mowa w ust. 7, obejmuje system 
kredytowania z przeznaczeniem na 
zalesianie, ponowne zalesianie, 
ograniczone emisje pochodzące z 
wylesiania oraz inne zrównoważone 
działania i projekty w dziedzinie leśnictwa, 
łącznie z zapobieganiem erozji oraz 
oczyszczaniem ścieków. Operatorzy 
instalacji mogą wykorzystywać wszelkie 
kredyty pochodzące z działań na rzecz 
ograniczenia wylesiania oraz zwiększania 
zalesiania i ponownego zalesiania oraz 
innych zrównoważonych d z i a ł a ń  i 
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projektów w dziedzinie leśnictwa w 
krajach rozwijających się, zatwierdzonych 
na mocy porozumień, o których mowa w 
ust. 5 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Kredyty węglowe związane z gospodarką leśną są kluczowe w umożliwianiu krajom 
rozwijającym się udziału w znaczący sposób w staraniach na rzecz łagodzenia zmian 
klimatycznych, a w związku z tym w zapewnieniu pomyślnego zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu zastępującego protokół z Kioto. Kredyty węglowe 
związane z gospodarką leśną zapewnią także ograniczoną lecz ważną elastyczność 
europejskiemu przemysłowi podczas przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Poprawka 670
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dąży do zapewnienia, że 
każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, i międzynarodowe porozumienie, o 
którym mowa w ust. 7, obejmuje system 
kredytowania z przeznaczeniem na 
zalesianie, ponowne zalesianie, 
ograniczone emisje pochodzące z 
wylesiania oraz inne zrównoważone 
działania i projekty w dziedzinie leśnictwa.

Or. en
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Poprawka 671
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Począwszy od 2013 r. wszystkim 
operatorom, którzy w okresie 2008-2012 
wykorzystywali mniej niż 6,5% jednostek 
ERU i CER w stosunku do ich emisji, i 
którzy nie przenoszą uprawnień na mocy 
ust. 2, podobnie jak nowym operatorom i 
nowym sektorom winno się umożliwić 
coroczne wykorzystanie w latach 2013-
2020 takich kredytów do wartości 5% ich 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wobec różnych poziomów procentowych jednostek ERU i CER przyznawanych przez państwa 
członkowskie w drugim okresie handlu, dostęp do ograniczonej liczby kredytów powinien 
zostać otwarty dla wszystkich użytkowników po zakończeniu drugiego okresu handlu.

Poprawka 672
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Począwszy od 2013 r. wszystkim 
operatorom, którzy w okresie 2008-2012 
wykorzystywali mniej niż 6,5% jednostek 
ERU i CER w stosunku do ich emisji, i 
którzy nie przenoszą uprawnień na mocy 
ust. 2, podobnie jak nowym operatorom i 
nowym sektorom winno się umożliwić 
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coroczne wykorzystanie w latach 2013-
2020 takich kredytów do wartości 7 % ich 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wobec różnych poziomów procentowych jednostek ERU i CER przyznawanych przez państwa 
członkowskie w drugim okresie handlu, dostęp do ograniczonej liczby kredytów powinien 
zostać otwarty dla wszystkich użytkowników po zakończeniu drugiego okresu handlu.

Poprawka 673
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W celu zachowania środowiskowej 
integralności systemu wspólnotowego i 
zapewnienia, że zmniejszenie emisji w UE 
będzie miało miejsce na poziomie 
wskazanym w celach w zakresie redukcji 
emisji, całkowita liczba unijnych 
przydziałów emisji (EUA) odpowiadająca 
liczbie jednostek CER, ERU i 
równoważnym kredytom, które instalacje 
mogą wykorzystywać, powinna zostać 
anulowana. W założeniu tym ta liczba 
EUA zostanie odjęta od liczby 
przydziałów, które w przeciwnym razie 
byłyby przeznaczone na sprzedaż w drodze 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć opłacalność, dlatego w niniejszej poprawce proponuje się zwiększyć liczbę 
kredytów CDM i JI. Jednocześnie należy zachować środowiskową integralność systemu. 
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Poprawka ma głównie na celu zastąpienie sprzedaży w drodze licytacji mechanizmem 
czystego rozwoju (CDM) bez narażania na szwank zasady dodatkowości.
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