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Poprawka 675
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11b – ustęp 1 – nowy akapit

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 11b ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślony

„Wspólnota i jej państwa członkowskie 
dokonują zatwierdzenia wyłącznie tych 
projektów, w przypadku których wszyscy 
uczestnicy projektu mają główne siedziby 
albo w kraju, który zawarł 
międzynarodowe porozumienie dotyczące 
tego rodzaju projektów, albo w kraju lub 
jednostce subfederalnej lub regionalnej, 
które są powiązane ze systemem 
wspólnotowym zgodnie z art. 25.”

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis ten jest sprzeczny z zasadą suwerenności państw członkowskich w kwestiach 
gospodarczych, w zakresie prowadzonej przez te państwa polityki zagranicznej.

Poprawka 676
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 12 – nowy ustęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W art. 12 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:
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„1a. Komisja publikuje analizę 
argumentów za podjęciem działań, 
zawierającą wnioski legislacyjne, 
dotyczącą wykorzystywania poufnych 
informacji oraz manipulacji rynkowej na 
rynku przydziałów emisji. W analizie 
rozważa się między innymi kwestię, czy 
przydziały powinny być postrzegane jako 
instrumenty finansowe w ramach 
dyrektywy 2003/6/WE w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji 
i manipulacji na rynku (nadużyć na 
rynku).”

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie poufnych informacji i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) stanowią 
zagadnienia warte rozpatrzenia. Przed wprowadzeniem nowych uciążliwych regulacji należy 
jednak dokonać analizy, którą już podjęto na mocy dyrektywy UE o nadużyciach na rynku 
oraz dyrektywy UE w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Poprawka 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy wspólnotowe środki 
stanowiące zachętę do obniżenia emisji 
tlenków azotu ze statków powietrznych 
używanych w działalności lotniczej 
wymienionej w załączniku I, pozwalające 
uniknąć niekorzystnych kompromisów 
technologicznych w ograniczaniu emisji 
CO2 i NOx i zapewnić odpowiednią 
ochronę klimatu, nie zostaną 
wprowadzone do dnia 1 stycznia 2012 r., 
ilość ditlenku węgla, na której emisję dany 
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operator statku powietrznego ma 
zezwolenie na mocy przydziału 
niebędącego przydziałem dla lotnictwa lub 
na mocy poświadczonych redukcji emisji 
(CER) lub jednostek redukcji emisji 
(ERU), dzieli się przez współczynnik 
wpływu w wysokości 2. Komisja różnicuje 
w razie potrzeby czynnik wpływu, 
opierając się na dowodach naukowych i 
działając zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
[23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w momencie rozpoczęcia wdrażania systemu nie zostaną wprowadzone skuteczne 
środki ograniczenia emisji NOx, wszelkie przydziały emisji, z których korzysta sektor lotniczy, 
prowadzić będą do negatywnego wpływu netto na klimat w porównaniu do przydziałów 
stosowanych w innych sektorach objętych systemem.

Poprawka 678
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz, tam gdzie to stosowne, w odniesieniu 
do danych dotyczących działalności, 
związanych z rodzajami działalności 
wymienionymi w załączniku I, które opiera 
się na zasadach monitorowania i 
sprawozdawczości określonych w 
załączniku IV i które w wymogach 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości dla każdego gazu 
cieplarnianego określa potencjał danego 

1. Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz, tam gdzie to stosowne, w odniesieniu 
do danych dotyczących działalności, 
związanych z rodzajami działalności 
wymienionymi w załączniku I, które opiera 
się na zasadach monitorowania i 
sprawozdawczości określonych w 
załączniku IV.
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gazu w zakresie powodowania globalnego 
efektu cieplarnianego.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

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

2. Rozporządzenie to może uwzględniać 
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, i może również określać 
wymogi dla operatorów w zakresie 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
związanych z produkcją towarów przez 
energochłonne sektory przemysłu, które 
są poddane konkurencji 
międzynarodowej, oraz wymogi w zakresie 
niezależnej kontroli tych informacji.

2. Rozporządzenie to może uwzględniać 
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe dotyczące genezy oraz dynamiki
zmian klimatycznych.

Wymogi te mogą obejmować 
sprawozdawczość w zakresie poziomów 
emisji związanych z produkcją energii 
elektrycznej na potrzeby produkcji tych 
towarów, które to emisje są objęte 
systemem wspólnotowym.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
złożenie właściwemu organowi przez 
każdego operatora instalacji sprawozdania 
dotyczącego emisji z tej instalacji w trakcie 
każdego roku kalendarzowego, które to 
sprawozdanie składane jest po zakończeniu 
danego roku zgodnie z tym 
rozporządzeniem.”

3. Państwa członkowskie zapewniają 
złożenie właściwemu organowi przez 
każdego operatora instalacji sprawozdania 
dotyczącego emisji z tej instalacji w trakcie 
każdego roku kalendarzowego, które to 
sprawozdanie składane jest po zakończeniu 
danego roku zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

Or. pl

Uzasadnienie

Tak sformułowany artykuł 14 narzuca bardzo drobiazgową oraz rozbudowaną 
sprawozdawczość, która nie jest dostatecznie uzasadniona merytorycznie.

Należy dążyć do propagowania dowodów naukowych nie tylko potwierdzających hipotezę 
gazów cieplarnianych lecz raczej propagować jak najszersze naukowe wyjaśnienie 
zachodzących zmian, uwzględniając również inne, obowiązujące współcześnie hipotezy.
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Poprawka 679
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie to może uwzględniać
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, i może również określać 
wymogi dla operatorów w zakresie 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
związanych z produkcją towarów przez 
energochłonne sektory przemysłu, które są 
poddane konkurencji międzynarodowej, 
oraz wymogi w zakresie niezależnej 
kontroli tych informacji.

2. Rozporządzenie to uwzględnia 
najbardziej dokładne i aktualne dowody 
naukowe, w szczególności zgromadzone 
przez IPCC, a ze względu na wdrożenie 
art. 10a określa również wymogi dla 
operatorów w zakresie sprawozdawczości 
w odniesieniu do emisji związanych z
produkcją towarów przez energochłonne 
sektory przemysłu, które są poddane 
konkurencji międzynarodowej, oraz 
wymogi w zakresie niezależnej kontroli 
tych informacji.

Or. en

Poprawka 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rozporządzenie w sprawie 
monitorowania emisji i sprawozdawczości 
w tym zakresie zostaje przyjęte do dnia 
31 grudnia 2011 r.

Or. es
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Poprawka 681
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rozporządzenie może zawierać 
wymogi dotyczące stosowania 
zautomatyzowanych systemów i formatów 
wymiany danych w celu ujednolicenia 
komunikacji dotyczącej planu 
monitorowania, rocznego sprawozdania o 
emisjach i działań kontrolnych pomiędzy
operatorem, kontrolerem i właściwymi 
organami.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z systemów informatycznych poprawi przejrzystość monitorowania emisji i 
sprawozdawczości w tej dziedzinie w ramach systemu UE ETS. Będzie to miało istotne 
znaczenie dla dalszego rozwoju systemu UE ETS lub połączenia go z innymi sektorami i 
systemami handlu emisjami.

Poprawka 682
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W art. 15 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

(a) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kontrola i akredytacja”
(b) dodaje się akapity w brzmieniu: 
„Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie kontroli sprawozdań dotyczących 
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emisji oraz akredytacji kontrolerów, 
określające warunki akredytacji, 
wzajemnego uznawania i cofania 
akredytacji kontrolerów oraz, jeśli jest to 
właściwe, nadzoru i wzajemnej oceny. 
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. pl

Uzasadnienie

Punkt ten jest związany ze znacznym rozbudowaniem obciążeń administracyjnych oraz 
kontrolnych.

Poprawka 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b 
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 15 – nowy ustęp pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie kontroli sprawozdań dotyczących 
emisji oraz akredytacji kontrolerów, 
określające warunki akredytacji, 
wzajemnego uznawania i cofania 
akredytacji kontrolerów oraz, jeśli jest to 
właściwe, nadzoru i wzajemnej oceny.

Komisja przyjmuje rozporządzenie w 
sprawie kontroli sprawozdań dotyczących 
emisji oraz akredytacji kontrolerów, 
określające warunki akredytacji, 
wzajemnego uznawania i cofania 
akredytacji kontrolerów oraz, jeśli jest to 
właściwe, nadzoru i wzajemnej oceny.
Rozporządzenie zostaje przyjęte do dnia 
31 grudnia 2011 r.

Or. en
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Poprawka 684
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W art. 16 ustęp 4 otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„4. Kary za przekroczenie emisji dotyczące 
przydziałów wydanych począwszy od dnia 
1 stycznia 2013 r. są podwyższane zgodnie 
z europejskim wskaźnikiem cen 
konsumpcyjnych.”

Or. pl

Uzasadnienie

Podwyższanie kar za nieprzestrzeganie z góry narzuconych, nierealistyczneych wymagań nie 
jest działaniem usprawiedliwonym.

Poprawka 685
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kary za przekroczenie emisji dotyczące 
przydziałów wydanych począwszy od dnia 
1 stycznia 2013 r. są podwyższane zgodnie 
z europejskim wskaźnikiem cen 
konsumpcyjnych.

4. Kary za przekroczenie emisji dotyczące 
przydziałów wydanych począwszy od dnia 
1 stycznia 2013 r. są podwyższane zgodnie 
z europejskim wskaźnikiem cen 
konsumpcyjnych. Płatność kary za 
przekroczenie emisji nie uwalnia 
operatorów od obowiązku zrzeczenia się 
przydziałów w ilości równej temu 
przekroczeniu emisji podczas 
przekazywania przydziałów w odniesieniu 
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do następnego roku kalendarzowego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem uniknięcia sytuacji, w której przedsiębiorstwa będą płacić kary jedynie po to, by móc 
dalej korzystać ze wszystkich przydziałów emisji, należy wyraźnie stwierdzić, że będą one 
zobowiązane do zrzeczenia się odpowiedniej ilości przydziałów.

Poprawka 686
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przydziały wydawane począwszy od 
dnia 1 stycznia 2013 r. są rejestrowane w 
rejestrze wspólnotowym.

1. Przydziały wydawane począwszy od 
dnia 1 stycznia 2013 r. są rejestrowane w 
rejestrze wspólnotowym.

Każde państwo członkowskie posiada 
dostęp do rejestru wspólnotowego w celu 
wykonywania czynności związanych z 
obsługą rachunków posiadania otwartych 
w danym państwie członkowskim oraz 
przydziałem, przekazywaniem i 
anulowaniem przydziałów na mocy 
rozporządzenia w sprawie 
znormalizowanego i zabezpieczonego 
systemu rejestrów.
Rejestr wspólnotowy nie ogranicza 
państwa członkowskiego w wypełnianiu 
jego obowiązków i wykonywaniu 
zatwierdzonych operacji zgodnie z 
UNFCCC i protokołem z Kioto.

Or. en
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Poprawka 687
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy.
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika IIa, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załącznik I i załącznik IIa mogą zostać 
zmienione tylko zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 Traktatu. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I i załącznik IIa stanowią jedne z głównych elementów niniejszej dyrektywy i 
wszelkich zmian w nich należy dokonywać zgodnie z procedurą współdecyzji.

Poprawka 688
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika IIa, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 



AM\735217PL.doc 13/114 PE409.679v01-00

PL

stosowania niniejszej dyrektywy.
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załącznik I i załącznik IIa mogą zostać 
zmienione tylko zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 251 Traktatu.
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I i załącznik IIa stanowią jedne z głównych elementów niniejszej dyrektywy i 
wszelkich zmian w nich należy dokonywać w procedurze współdecyzji.

Poprawka 689
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy.
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika II, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie gazów cieplarnianych innych niż wymienione obecnie w załączniku II spowoduje 
poważne zakłócenia rynku i niepewność planowania. Nowe gazy objęte systemem UE ETS
mogą wywołać nagłe zmiany podaży przydziałów lub popytu na nie i spowodować w ten 
sposób niepożądane wahania cen.
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Poprawka 690
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy.
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika IIa, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana załącznika IIa wymaga decyzji politycznej, w związku z czym powinna podlegać 
procedurze współdecyzji, a nie komitologii.

Poprawka 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I oraz załącznika IIa, w świetle 
sprawozdań przewidzianych w art. 21 oraz 
doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
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Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jesteśmy przekonani, że modyfikowanie załącznika IIa (ustanawiającego wzrost odsetka 
przydziałów, które mają być sprzedawane przez państwa członkowskie w drodze licytacji 
celem zapewnienia solidarności i wzrostu we Wspólnocie) w ramach procedury 
komitologicznej jest właściwe. Jest to kwestia o istotnym znaczeniu politycznym, i zmian w tej 
dziedzinie należy dokonywać w procedurze współdecyzji.

Poprawka 692
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 – ustęp 1– akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Art. 24 ust. 1 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie mogą od 2008 
r., stosować pozwolenia na handel 
emisjami zgodnie z niniejszą dyrektywą 
do działań, prowadzonych w instalacjach 
lub gdzie indziej, oraz gazów 
cieplarnianych, które nie są wymienione 
w załączniku I, pod warunkiem że 
włączenie takich czynności [...] oraz 
gazów cieplarnianych jest zatwierdzone 
przez Komisję zgodnie z procedurą 
określoną w art. 23 ust. 2, biorąc pod 
uwagę wszelkie odpowiednie kryteria, w 
szczególności skutki dla rynku 
wewnętrznego, możliwość zakłócenia 
konkurencji, integralność środowiskową 
systemu oraz wiarygodność 
planowanego systemu monitorowania 
oraz sprawozdawczości.”
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza zmianę techniczną do dyrektywy 2003/87/WE w ustępie, który nie 
został zmieniony we wniosku Komisji. Zapewnia elastyczność w odniesieniu do wszelkich 
wyborów w przyszłości, np. jeśli chodzi o ogrzewanie mieszkań.

Poprawka 693
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku gdy wprowadzone są 
takie środki, przeglądy przeprowadzone 
na podstawie art. 30 rozważają również 
czy niniejsza dyrektywa powinna zostać 
zmieniona w celu objęcia emisji z tych 
czynności w sposób zharmonizowany w 
całej Wspólnocie.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza zmianę techniczną do dyrektywy 2003/87/WE w artykule, który nie 
został zmieniony we wniosku Komisji. Wyjaśnia, że po dokonaniu wyboru w fazie III należy 
rozważyć przegląd całej dyrektywy, a nie tylko załącznika I.

Poprawka 694
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 24a
Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji
1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone 
uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego konieczne jest wprowadzenie dodatkowego krajowego mechanizmu 
kompensującego. Możliwość włączenia się w działania i prowadzenia projektów JI zapewnia 
państwom członkowskim wystarczający poziom elastyczności. Występuje ryzyko podwójnego 
liczenia ograniczeń emisji w sektorach objętych i nieobjętych systemem handlu.

Poprawka 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 24a

Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
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ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone 
uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten wprowadza krajowe projekty kompensujące, umożliwiające zmniejszenie emisji 
w Europie w sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Gdyby na to pozwolić, projekty te 
wygenerowałyby dodatkowe przydziały dla sektorów EU ETS, aby zwiększyć ich emisje, tym 
samym zasadniczo podnosząc pułap.

Poprawka 696
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 24a

Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji
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1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone 
uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe projekty kompensujące nie doprowadzą do spadku netto emisji w UE, ponieważ 
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nastąpi przeniesienie redukcji UE spoza ETS do ETS. Umożliwi to wzrost emisji w systemie 
ETS. Żaden pułap krajowych projektów kompensacyjnych nie pozwoli na nieograniczony 
wzrost emisji ETS, osłabiający jego integralność środowiskową.

Poprawka 697
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 24a

Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone 
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uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe projekty kompensujące nie doprowadzą do spadku netto emisji w UE, ponieważ 
nastąpi przeniesienie redukcji UE spoza ETS do ETS. Umożliwi to wzrost emisji w systemie 
ETS. Żaden pułap krajowych projektów kompensacyjnych nie pozwoli na nieograniczony 
wzrost emisji ETS, osłabiający jego integralność środowiskową.

Poprawka 698
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dodaje się art. 24a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 24a

Zharmonizowane przepisy dotyczące 
projektów służących redukcji emisji

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
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emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone 
uwzględnienie tych emisji w całej 
Wspólnocie.
2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób wniosek ma umożliwić włączenie sektorów (lub kredytów z nich 
pochodzących) lub działalności do ETS bez podważenia zobowiązań w zakresie redukcji 
poczynionych przez sektory nieobjęte systemem handlu zgodnie z decyzją w sprawie 
wspólnych starań o ograniczenie emisji.
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Poprawka 699
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.

W uzupełnieniu przepisów art. 24 Komisja 
przyjmuje do dnia 30 czerwca 2011 r. 
przepisy wykonawcze dotyczące 
wydawania przydziałów w związku z 
projektami zarządzanymi przez państwa 
członkowskie lub przez Komisję, 
prowadzącymi do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych lub zwiększenia usuwania 
ditlenku węgla, nieobjętych systemem 
wspólnotowym.

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

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

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy takie 
nie są przyjmowane, jeżeli jest możliwe 
natychmiastowe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
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dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Udzielanie przydziałów projektom ograniczającym emisje w krajach trzecich mogłoby: a) 
stanowić uzupełnienie CDM i JI lub mechanizmów projektowych, które zostaną opracowane
w przyszłym porozumieniu międzynarodowym w sprawie klimatu, lub zastąpić takie 
mechanizmy projektowe, w przypadku gdy porozumienie międzynarodowe nie zostanie 
osiągnięte lub będzie się opóźniać, b) zapewnić Komisji narzędzie dyplomatyczne do 
negocjacji umów dwustronnych, oraz c) stanowić pierwszy krok w kierunku połączenia z 
innymi systemami pułapów emisji i handlu ich przydziałami poprzez umożliwienie 
wzajemnego uznawania wspólnego mechanizmu projektowego.

Poprawka 700
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
dotyczące wydawania przydziałów w 
związku z projektami, które mogą dotyczyć 
przedsiębiorstw, zarządzanymi przez 
państwa członkowskie lub 
przedsiębiorstwa, prowadzącymi do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
nieobjętych systemem wspólnotowym.

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

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

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
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emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

2. Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1.

2. Komisja przyjmuje przepisy 
wykonawcze określające szczegółowe 
zasady przyznawania kredytów z tytułu 
projektów na szczeblu wspólnotowym, o 
których mowa w ust. 1. 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie formy modalnej twierdzącą jest właściwe, ponieważ zapewnia pewność prawną i 
ekonomiczną oraz pozwala uniknąć ewentualnych błędów w tłumaczeniu.

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa zaangażowane w te projekty uzyskają przydziały z 
tytułu ograniczeń, do których osiągnięcia się przyczyniły.

Jeżeli spalanie i składowanie odpadów pozostają poza zakresem dyrektywy, projekty służące 
ograniczeniu emisji z tych sektorów mogłyby kwalifikować się do zatwierdzenia i uzyskania 
przydziałów. 
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Poprawka 701
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
dotyczące wydawania przydziałów w 
związku z projektami zarządzanymi przez 
państwa członkowskie, prowadzącymi do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
nieobjętych systemem wspólnotowym.

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

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

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. W ramach 
kolejnego przeglądu systemu 
wspólnotowego rozważane jest 
ujednolicone uwzględnienie tych emisji w 
całej Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Elementy dyrektywy w sprawie systemu UE ETS oraz decyzji w sprawie wspólnych starań są 
wzajemnie powiązane i powiązania te należy uwzględniać, aby cała UE mogła wypełnić cele 
ograniczenia emisji w ekonomiczny sposób. Z tego powodu konieczne jest powiązanie 
sektorów objętych systemem UE ETS i nieobjętych nim, dlatego też należy usunąć wszelkie 
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postanowienia uzależniające stosowanie art. 24a od art. 24.

Poprawka 702
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja może przyjąć przepisy 
wykonawcze dotyczące wydawania 
przydziałów w związku z projektami 
zarządzanymi przez państwa 
członkowskie, prowadzącymi do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych nieobjętych 
systemem wspólnotowym.

1. W uzupełnieniu przepisów art. 24 
Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
dotyczące wydawania przydziałów w 
związku z projektami zarządzanymi przez 
państwa członkowskie, prowadzącymi do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
nieobjętych systemem wspólnotowym.

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

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

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. Przepisy są 
przyjmowane jedynie wówczas, jeżeli nie 
jest możliwe włączenie dodatkowych 
działań i innych gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 24, a w ramach kolejnego 
przeglądu systemu wspólnotowego 
rozważane jest ujednolicone uwzględnienie 
tych emisji w całej Wspólnocie.

Przepisy tego rodzaju nie mogą prowadzić 
do dwukrotnego uwzględnienia redukcji 
emisji i nie utrudniają stosowania innych 
środków politycznych służących 
ograniczeniu emisji, które nie są objęte 
systemem wspólnotowym. W ramach 
kolejnego przeglądu systemu 
wspólnotowego rozważane jest 
ujednolicone uwzględnienie tych emisji w
całej Wspólnocie.

Or. en
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Uzasadnienie

Elementy dyrektywy w sprawie systemu UE ETS oraz decyzji w sprawie wspólnych starań są 
wzajemnie powiązane i powiązania te należy uwzględniać, aby cała UE mogła wypełnić cele 
ograniczenia emisji w ekonomiczny sposób. Z tego powodu konieczne jest powiązanie 
sektorów objętych systemem UE ETS i nieobjętych nim, dlatego też należy usunąć wszelkie 
postanowienia uzależniające stosowanie art. 24a od art. 24.

Poprawka 703
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Emisje gazów cieplarnianych, które są 
wychwytywane i składowane, uznaje się za 
niewyemitowane. Za takie emisje nie żąda 
się zrzeczenia się przydziałów.

Or. en

Uzasadnienie

Gazy te stanowią emisje, ale nie wchodzą one w kontakt z powietrzem. Z tego względu nie 
powinny być uznawane za emisje.

Poprawka 704
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Dodaje się art. 24b w brzmieniu:
„Artykuł 24b

Mechanizm elastyczności
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Instalacje objęte systemem wspólnotowym 
w latach 2013-2020 mogą wykorzystać 
uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych, udzielone na mocy art. 3 
ust. 1 i 2 decyzji 2008/XX/WE, w celu 
wypełnienia zobowiązań spoczywających 
na nich na mocy dyrektywy 2003/87/WE.”

Or. en

Uzasadnienie

Elementy dyrektywy w sprawie systemu UE ETS oraz decyzji w sprawie wspólnych starań są 
wzajemnie powiązane i powiązania te należy uwzględniać, aby cała UE mogła wypełnić cele 
ograniczenia emisji w ekonomiczny sposób. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie 
zasady elastyczności między systemami objętymi i nieobjętymi ETS. 

Poprawka 705
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Dodaje się art. 24b w brzmieniu:
„Artykuł 24b

Mechanizm elastyczności
Instalacje objęte systemem wspólnotowym 
w latach 2013-2020 mogą wykorzystać 
uprawnienia do emisji gazów 
cieplarnianych, udzielone na mocy art. 3 
ust. 1 i 2 decyzji 2008/XX/WE, w celu 
wypełnienia zobowiązań spoczywających 
na nich na mocy dyrektywy 2003/87/WE.”

Or. en

Uzasadnienie

Elementy dyrektywy w sprawie systemu UE ETS oraz decyzji w sprawie wspólnych starań są 
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wzajemnie powiązane i powiązania te należy uwzględniać, aby cała UE mogła wypełnić cele 
ograniczenia emisji w ekonomiczny sposób. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie 
zasady elastyczności między systemami objętymi i nieobjętymi ETS.

Aby stworzyć rzeczywiste zachęty dla rozwoju projektów w krajach trzecich, nie należy 
wprowadzać żadnych ograniczeń wykorzystywania uzyskanych kredytów.

Poprawka 706
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w obowiązkowych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
przewidujących bezwzględne pułapy 
emisji, ustanowionych w innym kraju lub 
innej jednostce subfederalnej lub 
regionalnej.

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w porównywalnych obowiązkowych 
systemach handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych przewidujących 
bezwzględne pułapy emisji, ustanowionych 
w innym kraju lub innej jednostce 
subfederalnej lub regionalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ograniczenia uzgodnień z innymi systemami handlu emisjami gazów 
cieplarnianych do tych, które zapewniają jednakowy poziom wiarygodności pod względem 
sprawdzalności danych dotyczących emisji i które są regulowane przez podobne procedury 
licytacji.

Poprawka 707
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25 – ustęp 1a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w obowiązkowych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
przewidujących bezwzględne pułapy 
emisji, ustanowionych w innym kraju lub 
innej jednostce subfederalnej lub 
regionalnej.

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w porównywalnych obowiązkowych 
systemach handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych przewidujących 
bezwzględne pułapy emisji, ustanowionych 
w innym kraju lub innej jednostce 
subfederalnej lub regionalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ograniczenia uzgodnień z innymi systemami handlu emisjami gazów 
cieplarnianych do tych, które zapewniają jednakowy poziom wiarygodności pod względem 
sprawdzalności danych dotyczących emisji i które są regulowane przez podobne procedury 
licytacji.

Poprawka 708
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych źródeł emisji

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla.
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państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:
(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;
(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;
(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;
(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.
2. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 
upływu terminu trzech miesięcy od 
opublikowania informacji w celu 
umożliwienia opinii publicznej wyrażenia 
swojego stanowiska Komisja nie zgłosi 
zastrzeżeń, uznaje się, że wyłączenie 
zostało przyznane.
Po zrzeczeniu się przydziałów w 
odniesieniu do okresu, w którym instalacja 
jest objęta systemem handlu przydziałami 
emisji, instalacja zostaje wyłączona z 
systemu i państwo członkowskie nie 
wydaje już instalacji żadnych kolejnych 
przydziałów zgodnie z art. 10a.

Po zrzeczeniu się przydziałów w 
odniesieniu do okresu, w którym instalacja 
jest objęta systemem handlu przydziałami 
emisji, instalacja zostaje wyłączona z 
systemu i państwo członkowskie nie 
wydaje już instalacji żadnych kolejnych 
przydziałów zgodnie z art. 10a.

Or. de

Uzasadnienie

Wartość progowa dla wyłączenia małych instalacji spalania powinna zostać podniesiona z 
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planowanych 10 000 ton do 25 000 ton emisji CO2. W ten sposób operatorzy mniejszych 
instalacji zostaną w znaczący sposób odciążeni, a jednocześnie ponad 97% emisji CO2
pozostanie objętych systemem handlu emisjami.

Poprawka 709
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji objętych 
równoważnymi środkami 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie wyłączają z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
50 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 50 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 50 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
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równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Udział małych źródeł emisji, których emisje nie przekraczają 50 000 ton, nie jest efektywny 
pod względem kosztów, ponieważ obciążenia wynikające z monitorowania i przedstawiania 
sprawozdań zgodnie ze standardami systemu UE ETS oraz administracyjne koszty zezwoleń, 
kontroli przez stronę trzecią oraz handlu/udziału w licytacji przewyższają przeliczoną na 
pieniądze wartość korzyści dla środowiska uzyskanych dzięki ich udziałowi. Podczas gdy 95% 
emisji z sektora objętego ETS pozostanie objęte systemem, próg 50 kton uwolni ok. 75% 
instalacji od uciążliwych obciążeń ETS (sprawozdanie EAOŚ z 2007 r.).

Poprawka 710
Silvia–Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 Artykuł 27
Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, 
jeżeli dane państwo członkowskie spełnia 
następujące warunki:
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państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Poprawka 711
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 Artykuł 27
Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
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cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, 
jeżeli dane państwo członkowskie spełnia 
następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Poprawka 712
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 25 MW i w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, 
jeżeli dane państwo członkowskie spełnia 
następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en
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Uzasadnienie

W ocenie wpływu (SEC(2008)52) Komisja Europejska stwierdza, że zmniejszenie kosztów 
administracyjnych na tonę emisji wyłączonych z systemu UE ETS było zbyt niskie dla 
wprowadzenia progu na poziomie 25 000 ton (w porównaniu do 10 000 ton). W dokumencie 
Komisji nie zwrócono jednak uwagi na niepewność co do emisji ze strony dużych źródeł 
emisji CO2. Niewiadoma ta może być tej samej wielkości co łączne emisje CO2 z instalacji 
emitujących poniżej 25 000 ton CO2 rocznie.

Ponadto wyłączone instalacje staną się automatycznie przedmiotem innych środków 
służących ograniczeniu emisji w sektorze nieobjętym ETS.

Poprawka 713
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania 
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 25 MW i w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, 
jeżeli dane państwo członkowskie spełnia 
następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
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instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie wpływu (SEC(2008)52) Komisja Europejska stwierdza, że zmniejszenie kosztów 
administracyjnych na tonę emisji wyłączonych z systemu UE ETS było zbyt niskie dla 
wprowadzenia progu na poziomie 25 000 ton (w porównaniu do 10 000 ton). W dokumencie 
Komisji nie zwrócono jednak uwagi na niepewność co do emisji ze strony dużych źródeł 
emisji CO2. Niewiadoma ta może być tej samej wielkości co łączne emisje CO2 z instalacji 
emitujących poniżej 25 000 ton CO2 rocznie.

Ponadto wyłączone instalacje staną się automatycznie przedmiotem innych środków 
służących ograniczeniu emisji w sektorze nieobjętym ETS.

Poprawka 714
David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych źródeł emisji objętych 
równoważnymi środkami

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
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zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje o nominalnej mocy cieplnej lub 
normalnej sprawności eksploatacyjnej 
poniżej 25 MW lub w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
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above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Poprawka 715
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych źródeł emisji objętych 
równoważnymi środkami

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
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włączona do systemu wspólnotowego; włączona do systemu wspólnotowego;
(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie instalacje powinny mieć prawo do wnioskowania o wykluczenie. Podniesienie 
progu emisji do 25 000 ton spowoduje uwolnienie 6 300 (a nie 4 200) niewielkich instalacji 
od obciążeń administracyjnych systemu, ale wyeliminuje jedynie 2,4% łącznych emisji. 
Poprawka do art. 9a jest konieczna celem odpowiedniego dostosowania poprzez obniżenie 
ogólnego pułapu. Należy usunąć dodatkowy próg sprawności, ponieważ nie zawsze stanowi 
on dobry wskaźnik emisji. Na przykład, wiele szpitali i uniwersytetów posiada generatory 
wspomagające o mocy ponad 25 MW, przeznaczone do użycia jedynie w sytuacjach 
awaryjnych. 

Poprawka 716
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie małych instalacji spalania
objętych równoważnymi środkami

Wyłączenie małych instalacji objętych 
równoważnymi środkami

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 25 MW, w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
10 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:
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(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Szpitale mogą również zostać wyłączone, 
jeżeli podejmą równoważne środki.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poświęcić więcej uwagi znacznym potrzebom szpitali w zakresie awaryjnych źródeł 
zasilania, z których korzysta się w przypadku przerwy w dostawie energii. Awaryjne źródła 
zasilania w szpitalach muszą być dobrze utrzymane i gotowe do wykorzystania, co oznacza, że 
kotły w szpitalach podlegają normalnej rotacji, a generatory awaryjne są sprawdzane przez 
cały rok. Zasady UE ETS powinny to uwzględniać i uznawać, że wyposażenie awaryjne w 
szpitalach rzadko jest wykorzystywane w pełnej mocy. Celem niniejszej poprawki jest 
uniknięcie sytuacji, w której szpitale są karane za swój „potencjał” emisji, a nie za 
rzeczywiste emisje. 
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Poprawka 717
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 50 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 25 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważną sprawą jest obniżenie obciążeń administracyjnych mniejszych źródeł emisji. W 
przypadku gdy stosowane są równoważne środki mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, mniejszym źródłom emisji należy pozostawić decyzję co do udziału w systemie 
ETS. Mniejsze źródła emisji stanowią znaczny odsetek instalacji podlegających systemowi 
ETS, choć są odpowiedzialne za tylko 2,5% emisji.

Poprawka 718
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Instalacje spalania wykorzystywane do 
jakiegokolwiek z działań wymienionych w 
załączniku I są wyłączone z zakresu 
systemu wspólnotowego, jeżeli posiadają 
nominalną moc cieplną poniżej 50 MW, 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy, w każdym z poprzednich trzech 
lat wynosiły poniżej 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla i jeżeli są 
one objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
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wyłączeniem emisji z biomasy; ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy, lub jeżeli równoważne środki 
przestaną być stosowane, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 719
Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 

1. Instalacje spalania wykorzystywane do 
jakiegokolwiek z działań wymienionych w 
załączniku I są wyłączone z zakresu 
systemu wspólnotowego, jeżeli posiadają 
nominalną moc cieplną poniżej 50 MW, 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy, w każdym z poprzednich trzech 
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prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

lat wynosiły poniżej 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla i jeżeli są 
one objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem nieuniknionych emisji 
ditlenku węgla z surowców oraz emisji z 
biomasy, lub jeżeli równoważne środki 
przestaną być stosowane, instalacja 
zostanie ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 
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Poprawka 720
Karl–Heinz Florenz, Eija–Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie na wniosek 
operatora wyłączają z zakresu systemu 
wspólnotowego małe instalacje, w 
przypadku których zgłoszone do 
właściwego organu emisje, z wyłączeniem 
emisji z biomasy, w każdym z poprzednich 
trzech lat wynosiły poniżej 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla, i które są 
objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 



PE409.679v01-00 50/114 AM\735217PL.doc

PL

opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Podniesienie wartości progowej do wysokości 25 000 ton CO2 rocznie zmniejszy ogólną 
liczbę uczestników o 55%, obniżając objęte emisje tylko o 2,4%. Nie tylko instalacje spalania, 
ale wszystkie instalacje objęte systemem UE ETS powinny mieć możliwość skorzystania z 
wyłączenia. Zgodne jest to z punktem 10 preambuły, który nie ogranicza przepisu do 
instalacji spalania.

Poprawka 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie na wniosek 
operatora wyłączają z zakresu systemu 
wspólnotowego małe instalacje, w 
przypadku których zgłoszone do
właściwego organu emisje, z wyłączeniem 
emisji z biomasy, w każdym z poprzednich 
trzech lat wynosiły poniżej 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla, i które są 
objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
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ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Podniesienie wartości progowej do wysokości 25 000 ton CO2 rocznie zmniejszy ogólną 
liczbę uczestników o 55%, obniżając objęte emisje tylko o 2,4%. Nie tylko instalacje spalania, 
ale wszystkie instalacje objęte systemem UE ETS powinny mieć możliwość skorzystania z 
wyłączenia. Zgodne jest to z punktem 10 preambuły, który nie ogranicza przepisu do 
instalacji spalania.

Poprawka 722
Pilar Ayuso, José Manuel García–Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 

1. Państwa członkowskie wyłączają z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje odpowiadające jakiemukolwiek 
z rodzajów działalności ujętych w 
załączniku I, jeśli złożono wniosek, w 
przypadku których zgłoszone do 
właściwego organu emisje, z wyłączeniem 
emisji pochodzących z procesów 
technologicznych i z biomasy, w każdym z 
poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
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na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji pochodzących z 
procesów technologicznych i z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji pochodzących z 
procesów technologicznych i z biomasy, 
lub jeżeli równoważne środki przestaną 
być stosowane, instalacja zostanie 
ponownie włączona do systemu 
wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie „nominalnej mocy cieplnej” byłoby trudne do znormalizowania. W odniesieniu do 
progu emisji CO2 studium przeprowadzone przez Ecofys w lipcu 2007 r. wykazało, że 
znacznie lepsze wyniki można osiągnąć ustalając wartość progową na poziomie 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla rocznie. W tym samym studium przypomniano, że 57% 
instalacji emituje poniżej 25 000 ton CO2 i odpowiada za mniej niż 5% emisji objętych 
dyrektywą. Emisje procesowe pochodzące z przetwarzania surowców są nierozerwalnie 
związane z procesem produkcji i nie można ich obniżyć.
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Poprawka 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania, w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki oraz załączając zgodę 
właściciela instalacji, w której potwierdza 
on chęć skorzystania z wyłączenia;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
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stanowiska na ich temat. stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom 10 000 ton dotyczyć będzie szeregu małych zakładów i spowoduje niepotrzebne 
obciążenia administracyjne i finansowe, nieprzyczyniając się w znaczący sposób do 
ograniczenia łącznej ilości emisji.

Poprawka 724
John Bowis, John Purvis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania, w przypadku których 
zgłoszone do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek (c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
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instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie wpływu przygotowanej przez Komisję przyznano, że zezwolenie instalacjom 
emitującym mniej niż 25 000 ton ekwiwalentu CO2 na wyłączenie się z systemu UE ETS jest 
opłacalne. Małe źródła emisji muszą jednak zobowiązać się do dokonania redukcji, ale mogą 
to osiągnąć metodami mniej dla nich uciążliwymi.

Poprawka 725
Cristina Gutiérrez–Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego (a) informuje Komisję o każdej tego 
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rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Poprawka 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu emisje, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, i 
które są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
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państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. en

Uzasadnienie

Jesteśmy przekonani, że nie ma powodów do ograniczania niniejszego przepisu do instalacji 
spalania. Musi on mieć zastosowanie do każdej instalacji, niezależnie od sektora lub typu. 
Ponadto jesteśmy przekonani, że limit 25 kton dodatkowo zwiększy skuteczność systemu 
poprzez wyłączenie znacznej liczby instalacji o ograniczonych emisjach.

Poprawka 727
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej lub normalnej sprawności 
eksploatacyjnej poniżej 25 MW, w 
przypadku których zgłoszone do 
właściwego organu emisje, z wyłączeniem 
emisji z biomasy, w każdym z poprzednich 
trzech lat wynosiły poniżej 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla, i które są 
objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. fr

Uzasadnienie

W ocenie wpływu przeprowadzonej przez Komisję wykazano, że ustalenia, na mocy których 
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instalacje emitujące poniżej 25 000 ton mogą zostać wyłączone z zakresu dyrektywy ETS 
stanowią rozwiązanie korzystne pod względem ekonomicznym.

O ile wymagają tego okoliczności, należy uwzględniać szczególne potrzeby wszystkich źródeł 
emisji, a wymogi środowiskowe muszą być dostosowane w taki sposób, aby umożliwić wybór 
najlepszych opcji ekonomicznych dla małych źródeł emisji.

Poprawka 728
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 25 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(a) informuje Komisję o każdej tego 
rodzaju instalacji, określając zastosowane 
równoważne środki;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
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równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

równoważne środki przestaną być 
stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

(d) publikuje informacje, o których mowa 
w lit. a), b) lub c), celem umożliwienia 
opinii publicznej wyrażenia swojego 
stanowiska na ich temat.

Or. de

Uzasadnienie

Wartość progowa dla wyłączenia małych instalacji spalania powinna zostać podniesiona z 
planowanych 10 000 ton do 25 000 ton emisji CO2. Przyczyni się to do znacznego odciążenia 
operatorów takich instalacji, a jednocześnie nadal obejmować będzie ponad 97% emisji. 
Ponadto należy sprecyzować środki służące osiągnięciu równoważnego wkładu w 
ograniczanie emisji. Ponieważ instalacje te wyłączone są na podstawie ich niewielkiego 
oddziaływania na klimat, spełnienie wymogów powinno być również łatwe.

Poprawka 729
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 50 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

Or. hu
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Poprawka 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

Na wniosek zainteresowanych operatorów 
państwa członkowskie wyłączają z zakresu 
systemu wspólnotowego małe instalacje 
spalania, w przypadku których zgłoszone 
do właściwego organu średnie roczne
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
latach 2008-2012 wynosiły poniżej 25 000
ton równoważnika ditlenku węgla, i które 
są objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek o wyłączenie powinien być sprawą wolnego wyboru operatora, który kwalifikuje się 
do takiego wyłączenia, a nie przedmiotem jednostronnej decyzji zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Próg na poziomie 10 000 ton jest o wiele za niski i będzie wiązał się z 
nakładami administracyjnymi i finansowymi ponoszonymi przez wiele małych źródeł emisji, 
które nie wpłyną w znaczący sposób na ogólną ilość uwalnianych emisji. Lepszy stosunek 
kosztów do efektów można osiągnąć ustalając roczny próg na poziomie 25 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla. 

Poprawka 731
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego małe 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 25 MW, w przypadku 
których zgłoszone do właściwego organu 
emisje, z wyłączeniem emisji z biomasy, w 
każdym z poprzednich trzech lat wynosiły 
poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, i które są objęte środkami 
prowadzącymi do równoważnego wkładu 
na rzecz ograniczenia emisji, jeżeli dane 
państwo członkowskie spełnia następujące 
warunki:

1. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu systemu wspólnotowego 
wysokosprawne instalacje kogeneracyjne 
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 35 
MW zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE.
Państwa członkowskie mogą również
wyłączyć z zakresu systemu 
wspólnotowego małe instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 25 MW, 
w przypadku których zgłoszone do 
właściwego organu emisje, z wyłączeniem 
emisji z biomasy, w każdym z poprzednich 
trzech lat wynosiły poniżej 10 000 ton 
równoważnika ditlenku węgla, i które są 
objęte środkami prowadzącymi do 
równoważnego wkładu na rzecz 
ograniczenia emisji, jeżeli dane państwo 
członkowskie spełnia następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Wysokosprawna jednostka elektro-ciepłownicza o nominalnej mocy cieplnej 35 MW wytwarza 
taką samą ilość ciepła co pojedynczy kocioł przemysłowy o mocy poniżej 20 MW, którego nie 
obejmuje system ETS i wymóg przyjęcia równoważnych środków. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wykluczenia takich instalacji, jeżeli ich objęcie systemem ETS w 
sposób znaczący zniechęciłoby operatorów do inwestowania w wysokosprawne jednostki 
elektro-ciepłownicze, które powodowałyby ogólne mniejsze emisje CO2 w porównaniu do 
produkcji ciepła w osobnych kotłach.

Poprawka 732
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
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umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 50 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

Or. hu

Poprawka 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 10 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

(b) potwierdza, że stosowane są 
rozwiązania w zakresie monitorowania 
umożliwiające stwierdzenie, czy w 
dowolnym roku kalendarzowym emisje z 
instalacji nie wyniosły 25 000 lub więcej 
ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy;

Or. fr

Poprawka 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 10 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 

(c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 
instalacja w dowolnym roku 
kalendarzowym wyemituje 25 000 lub 
więcej ton ekwiwalentu ditlenku węgla, z 
wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 
równoważne środki przestaną być 
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stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

stosowane, instalacja zostanie ponownie 
włączona do systemu wspólnotowego;

Or. fr

Poprawka 735
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony

Korekty mające zastosowanie po zawarciu 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu
1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
stosuje się ust. 2, 3 i 4.
2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .
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3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku państw członkowskich, dla których progi redukcji emisji proponowane 
dotychczas przez dokumenty Wspólnotowe są zbyt wysokie oraz mogą stać się istotną barierą 
dla ich rozwoju gospodarczego, dalsze podwyższanie wymogów, również na drodze umów 
międzynarodowych, jest bezcelowe.

Poprawka 736
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 



PE409.679v01-00 66/114 AM\735217PL.doc

PL

sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
Komisja przedstawia wniosek w sprawie 
zmiany niniejszej dyrektywy.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .
3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
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Or. en

Uzasadnienie

Zdecydowanie opowiadamy się za procesem negocjacyjnym w procedurze współdecyzji, aby 
zapewnić odpowiednie uczestnictwo wszystkich zainteresowanych podmiotów. Należy 
dokładnie ocenić, czy osiągnięty został bardziej rygorystyczny cel porozumienia 
międzynarodowego w następstwie konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r. 

Ponadto należy ponownie szczegółowo przedyskutować nowe poziomy docelowe dla instalacji 
objętych systemem ETS i nieobjętych nim oraz kwestię przenoszenia produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.

Poprawka 737
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
stosuje się ust. 2, 3 i 4.

Niezawarcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych
porównywalnej do poziomu redukcji 
uzgodnionego przez Radę Europejską, 
prowadzi do obniżenia wskaźnika 
liniowego, tak aby odpowiadał on 
realizacji do 2020 r. celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie o 
20% w porównaniu do 1990 r., przy czym 
redukcja w sektorach objętych systemem 
wspólnotowym stanowić będzie dwie 
trzecie redukcji emisji wymaganej do 
osiągnięcia tego celu. Punktem 
odniesienia dla określenia wysokości 
ograniczenia są zweryfikowane poziomy 
emisji z 2005 r.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
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tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .
3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy nie zostanie osiągnięte porozumienie międzynarodowe, pułap sytemu EU 
ETS powinien być spójny z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu 
do 1990 r.
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Poprawka 738
Marie–Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
stosuje się ust. 2, 3 i 4.

Niezawarcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych 
porównywalnej do poziomu redukcji 
uzgodnionego przez Radę Europejską, 
prowadzi do obniżenia wskaźnika 
liniowego, tak aby odpowiadał on 
realizacji do 2020 r. celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie o 
20% w porównaniu do 1990 r., przy czym 
redukcja w sektorach objętych systemem 
wspólnotowym stanowić będzie dwie 
trzecie redukcji emisji wymaganej do 
osiągnięcia tego celu. Punktem 
odniesienia dla określenia wysokości 
ograniczenia są zweryfikowane poziomy 
emisji z 2005 r.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .
3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
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trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy nie zostanie osiągnięte porozumienie międzynarodowe, pułap sytemu EU 
ETS powinien być spójny z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu 
do 1990 r.

Poprawka 739
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
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uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

uzgodnione przez Radę Europejską,
Komisja dokonuje szczegółowej oceny 
wpływu dotyczącej ekonomicznych 
skutków środków, które mają zostać 
podjęte w celu realizacji tej redukcji oraz 
konsekwencji innych środków 
określonych we wspomnianym 
porozumieniu międzynarodowym.

W ocenie wpływu stwierdza się, czy zostały 
spełnione następujące warunki:
- porozumienie międzynarodowe jest 
wiążące dla wszystkich państw faktycznie 
prowadzących produkcję w sektorach 
objętych niniejszą dyrektywą lub państw, 
które mogą prowadzić taką produkcję;
- porozumienie międzynarodowe:

- nakłada na państwa rozwinięte, w 
odniesieniu do sektorów 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy, ograniczenia 
równoważne z ograniczeniami 
nałożonymi w Unii Europejskiej;
- od państw rozwijających się, 
zwłaszcza tych najbardziej 
zaawansowanych gospodarczo, 
wymaga, w odniesieniu do sektorów 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy, wniesienia 
wkładu współmiernego do ich 
określonych zobowiązań i 
możliwości;

- zobowiązania, które podejmą państwa 
rozwinięte oraz wkład wymagany od 
państw rozwijających się, zwłaszcza tych 
najbardziej zaawansowanych 
gospodarczo, są:

- mierzone i sprawdzane metodami 
uznanymi w skali międzynarodowej, 
- oraz podawane do wiadomości 
publicznej.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 

2. Począwszy od roku następującego po 
roku wejścia w życie międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
oraz uwzględniając wyniki oceny wpływu 
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tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

przewidzianej w tym samym ustępie, a w 
szczególności ocenę, czy spełnione zostały
trzy wymienione wyżej warunki, Komisja 
proponuje współczynnik zmieniony tak, by 
część liczby przydziałów emisji we 
Wspólnocie wydanych w 2020 r. zgodnie z 
art. 9 i 9a przyczyniała się do całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie na poziomie przekraczającym
20%, do której Wspólnota będzie
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.
4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

4. Uwzględniając wyniki oceny wpływu 
przewidzianej w ust. 1, a w szczególności 
ocenę, czy spełnione zostały trzy warunki 
określone w tym ustępie, Komisja może 
przyjąć środki umożliwiające 
wykorzystywanie przez operatorów w 
ramach systemu wspólnotowego 
dodatkowych rodzajów projektów oprócz 
tych, o których mowa w art. 11a ust. 2 do 
5, lub, jeśli to właściwe, wykorzystywanie 
przez tych operatorów innych 
mechanizmów utworzonych na podstawie 
porozumienia międzynarodowego.

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

Or. fr

Uzasadnienie

Zawarcie porozumienia międzynarodowego nałoży na UE i inne strony nowe obowiązki. 
Dlatego też zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie kompleksowej oceny wpływu w celu 
ocenienia szczegółowych ustaleń wykonawczych i oszacowania wszelkich możliwych skutków. 
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Konieczne będzie określenie kryteriów powodzenia porozumienia. Wspólnota będzie musiała 
również zdefiniować szczególne oczekiwania państw wschodzących, ponieważ nie można ich 
zrównywać ze wszystkimi innymi krajami rozwijającymi się, jeśli chodzi o działania, które 
należy podjąć. 

Poprawka 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustępy 1 do 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, 
stosuje się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji określone 
w art. 9, stosuje się ust. 2, 3 i 4 niniejszego 
artykułu.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
40%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości 10% redukcji 
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redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

emisji dokonywanych zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 741
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
wszystkie państwa prowadzące istotną 
działalność w sektorach wymienionych w 
załączniku 1 oraz 3 obowiązek redukcji do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych w 
stopniu wyższym niż minimalne poziomy 
redukcji uzgodnione przez Radę 
Europejską, oraz po przedstawieniu przez 
Komisję dowodu na to, że porozumienie to 
w innych państwach obciąża 
porównywalnymi kosztami CO2 sektory 
wymienione w załączniku 1 oraz 3, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiednie dostosowania wynikające z następujących ustępów nie mogą następować 
automatycznie po zawarciu porozumienia międzynarodowego. Należy raczej ustalić kryteria, 
które muszą zostać spełnione przed dokonaniem jakiegokolwiek dostosowania. Minimalny 
wymóg określa, że we wszystkich krajach nieeuropejskich odpowiednie sektory wymienione w 
załączniku 1 ponoszą porównywalne koszty.
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Poprawka 742
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską,
Komisja dokonuje szczegółowej oceny 
wpływu dotyczącej ekonomicznych 
skutków środków, które mają zostać 
podjęte w celu realizacji tej redukcji oraz 
konsekwencji innych środków 
określonych we wspomnianym 
porozumieniu międzynarodowym.

W ocenie wpływu stwierdza się, czy zostały 
spełnione następujące warunki:
- porozumienie międzynarodowe jest 
wiążące dla wszystkich państw faktycznie 
prowadzących produkcję w sektorach 
objętych niniejszą dyrektywą lub państw, 
które mogą prowadzić taką produkcję;
- porozumienie międzynarodowe:

- nakłada na państwa rozwinięte, w 
odniesieniu do sektorów 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy, ograniczenia 
równoważne z ograniczeniami 
nałożonymi w Unii Europejskiej;
- od państw rozwijających się, 
zwłaszcza tych najbardziej 
zaawansowanych gospodarczo, 
wymaga, w odniesieniu do sektorów 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszej dyrektywy, wniesienia 
wkładu współmiernego do ich 
określonych zobowiązań i 
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możliwości;
- zobowiązania, które podejmą państwa 
rozwinięte oraz wkład wymagany od 
państw rozwijających się, zwłaszcza tych 
najbardziej zaawansowanych 
gospodarczo, są:

- mierzone i sprawdzane metodami 
uznanymi w skali międzynarodowej, 
- oraz podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Poprawka 743
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, spełniającego 
kryteria minimalne wymienione w 
załączniku Ia i nakładającego obowiązek 
redukcji do 2020 r. emisji gazów 
cieplarnianych w stopniu wyższym niż 
minimalne poziomy redukcji uzgodnione 
przez Radę Europejską, stosuje się ust. 2, 3 
i 4.
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Or. en

Uzasadnienie

W załączniku Ia zdefiniowano kryteria porozumienia międzynarodowego.

Poprawka 744
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, spełniającego 
kryteria minimalne wymienione w 
załączniku Ia i nakładającego obowiązek 
redukcji do 2020 r. emisji gazów 
cieplarnianych w stopniu wyższym niż 
minimalne poziomy redukcji uzgodnione 
przez Radę Europejską, stosuje się ust. 2, 3 
i 4.

Or. en

Uzasadnienie

W załączniku Ia zdefiniowano kryteria porozumienia międzynarodowego.

Poprawka 745
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę i jej 
państwa członkowskie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji do 2020 
r. emisji gazów cieplarnianych w stopniu 
wyższym niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno Wspólnota, jak i wszystkie państwa członkowskie powinny odpowiednio 
przeprowadzić procedurę podpisania i ratyfikacji.

Poprawka 746
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po zawarciu przez Wspólnotę i jej 
państwa członkowskie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji do 2020 
r. emisji gazów cieplarnianych w stopniu 
wyższym niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno Wspólnota, jak i wszystkie państwa członkowskie powinny odpowiednio 
przeprowadzić procedurę podpisania i ratyfikacji.
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Poprawka 747
Silvia–Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian–Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie sześciu miesięcy od 
zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji emisji 
w stopniu wyższym niż ten przewidziany w 
art. 3, Komisja przedstawia wniosek 
legislacyjny dotyczący wkładu każdego 
państwa członkowskiego w dodatkowe 
starania Wspólnoty na rzecz redukcji, 
który zostanie przyjęty zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 251 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 30%-owej redukcji w ramach porozumienia międzynarodowego stanowi decyzję 
polityczną o ważkich skutkach i dlatego powinien podlegać procedurze współdecyzji, a nie 
metodzie opartej na automatycznym uruchamianiu mechanizmu.

Poprawka 748
Silvia–Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian–Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 

skreślony
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współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .

Or. en

Uzasadnienie

Cel 30%-owej redukcji w ramach porozumienia międzynarodowego stanowi decyzję 
polityczną o ważkich skutkach i dlatego powinien podlegać procedurze współdecyzji, a nie 
metodzie opartej na automatycznym uruchamianiu mechanizmu.

Poprawka 749
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 

2. Począwszy od roku następującego po 
roku wejścia w życie międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
oraz uwzględniając wyniki oceny wpływu 
przewidzianej w tym samym ustępie, a w 
szczególności ocenę, czy spełnione zostały 
trzy wymienione wyżej warunki, Komisja 
proponuje współczynnik zmieniony tak, by 
część liczby przydziałów emisji we 
Wspólnocie wydanych w 2020 r. zgodnie z 
art. 9 i 9a przyczyniała się do całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie na poziomie przekraczającym
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wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

20%, do której Wspólnota będzie
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zachowanie spójności.

Poprawka 750
Eija–Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku wejścia w życie międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja, w oparciu o kompleksową ocenę 
wpływu dotyczącą opłacalności środków 
mających na celu realizację tej redukcji 
oraz oddziaływania innych środków 
opisanych szczegółowo w porozumieniu 
międzynarodowym, przedstawia 
Parlamentowi i Radzie wniosek 
legislacyjny proponujący dalszą redukcję
liczby przydziałów emisji we Wspólnocie 
w 2020 r., uwzględniając całkowitą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Działania podjęte w związku z zamknięciem negocjacji w sprawie międzynarodowego 
porozumienia nie mogą być automatyczne, ale muszą stanowić przedmiot oceny i 
współdecyzji Parlamentu i Rady.
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Poprawka 751
Karl–Heinz Florenz, Eija–Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja, w oparciu o kompleksową ocenę 
wpływu dotyczącą środków mających na 
celu realizację tej redukcji oraz 
oddziaływania innych środków opisanych 
szczegółowo w porozumieniu 
międzynarodowym, przedstawia 
Parlamentowi i Radzie wniosek 
legislacyjny proponujący dalszą redukcję
liczby przydziałów emisji we Wspólnocie 
w 2020 r., uwzględniając całkowitą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia. 

Or. en

Uzasadnienie

Działania podjęte w związku z zamknięciem negocjacji w sprawie międzynarodowego 
porozumienia nie mogą być automatyczne, ale muszą stanowić przedmiot oceny i 
współdecyzji Parlamentu i Rady.

Poprawka 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja, w oparciu o kompleksową ocenę 
wpływu dotyczącą opłacalności środków 
mających na celu realizację tej redukcji 
oraz oddziaływania innych środków 
opisanych szczegółowo w porozumieniu 
międzynarodowym, przedstawia 
Parlamentowi i Radzie wniosek 
legislacyjny proponujący dalszą redukcję
liczby przydziałów emisji we Wspólnocie 
w 2020 r., uwzględniając całkowitą 
redukcję emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia. 

Or. en

Uzasadnienie

Działania podjęte w związku z zamknięciem negocjacji w sprawie międzynarodowego 
porozumienia nie mogą być automatyczne, ale muszą stanowić przedmiot oceny i 
współdecyzji Parlamentu i Rady.

Poprawka 753
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje dostosowany 
w sposób uwzględniający treść 
porozumienia międzynarodowego i 
osiągnięcia państw członkowskich w 
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przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

ramach protokołu z Kioto, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 251 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje konieczność lepszego wyjaśnienia 20-30%-owego mechanizmu po zatwierdzeniu 
nowego porozumienia międzynarodowego, uwzględniającego różnice w osiągnięciach państw 
członkowskich w ramach protokołu z Kioto. Dostosowania należy dokonać w procedurze 
współdecyzji.

Poprawka 754
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje podwyższony 
tak, by liczba przydziałów emisji we 
Wspólnocie w 2020 r. była niższa od liczby 
określonej na podstawie art. 9 o liczbę 
przydziałów równą całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie poniżej 20%, do której 
Wspólnota jest zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje dostosowany 
w sposób uwzględniający treść 
porozumienia międzynarodowego i 
osiągnięcia państw członkowskich w 
ramach protokołu z Kioto, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 251 
Traktatu.
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Or. en

Uzasadnienie

Istnieje konieczność lepszego wyjaśnienia 20-30%-owego mechanizmu po zatwierdzeniu 
nowego porozumienia międzynarodowego, uwzględniającego różnice w osiągnięciach państw 
członkowskich w ramach protokołu z Kioto. Dostosowania należy dokonać w procedurze 
współdecyzji.

Poprawka 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie o 30% lub 
powyżej 30%, w przypadku gdy Wspólnota 
jest zobowiązana do takiej redukcji na 
mocy tego międzynarodowego 
porozumienia, pomnożonej przez udział 
systemu wspólnotowego w całkowitej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
2020 r., zgodnie z art. 9 i 9a.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że poziom 20% zostanie podniesiony do 30%, jeżeli osiągnięte 
zostanie porozumienie międzynarodowe.
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Poprawka 756
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
30%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a .

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, według którego 
istnieje 50%-owe prawdopodobieństwo utrzymania wzrostu temperatury o +2°C, zakłada, że 
kraje uprzemysłowione zredukują u siebie do 2020 r. emisje o 25-40% w porównaniu do 
poziomów z 1990 r., a ponadto nastąpi znaczna zmiana w zwyczajowym postępowaniu stron 
nieuwzględnionych w załączniku I.  Redukcje będą tym kosztowniejsze, im dłuższe będzie 
opóźnienie w ich wprowadzaniu, tak więc UE powinna przyjąć cel redukcji na poziomie 30% 
jako punkt wyjściowy w przypadku środków krajowych.
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Poprawka 757
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od roku następującego po 
roku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a.

2. Począwszy od roku następującego po 
roku przedstawienia przez Komisję 
analizy, o której mowa w ust. 1, 
współczynnik liniowy zostaje 
podwyższony tak, by liczba przydziałów 
emisji we Wspólnocie w 2020 r. była 
niższa od liczby określonej na podstawie 
art. 9 o liczbę przydziałów równą 
całkowitej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie poniżej 
20%, do której Wspólnota jest 
zobowiązana na mocy tego 
międzynarodowego porozumienia, 
pomnożonej przez udział systemu 
wspólnotowego w całkowitej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r., 
zgodnie z art. 9 i 9a. Przepis ten wchodzi w 
życie wyłącznie w przypadku 
przedstawienia przez Komisję analizy 
przed [2015 r.].

Or. de

Uzasadnienie

Im później nastąpi zwiększenie rocznego współczynnika redukcji, tym bardziej stromo w górę 
będzie szła konieczna krzywa redukcji i tym mocniej oddziaływać będzie zmniejszenie liczby 
przydziałów na ich ceny. Aby zapobiec nieproporcjonalnemu obciążeniu gospodarki 
wynikającemu z takiej sytuacji, należy ustalić ostateczny termin wejścia w życie 
porozumienia.
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Poprawka 758
Karl–Heinz Florenz, Eija–Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Międzynarodowe porozumienie, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, jest określone 
jako porozumienie pomiędzy krajami, 
prowadzące do redukcji globalnych emisji 
w skali wymaganej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, którą można 
monitorować i weryfikować i która jest 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń 
wykonawczych.
Takie porozumienie międzynarodowe 
powinno zawierać określenie masy 
krytycznej światowej produkcji 
sektorowej.
Państwa będące stronami takiego 
porozumienia międzynarodowego 
postanawiają wprowadzić w życie i 
egzekwować środki nakładające równe 
obciążenia na podmioty gospodarcze 
podlegające międzynarodowej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe porozumienie zapobiegnie przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich, tylko wtedy gdy będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe 
szanse konkurującym sektorom.
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Poprawka 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Międzynarodowe porozumienie, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, jest określone 
jako porozumienie pomiędzy krajami, 
prowadzące do redukcji globalnych emisji 
w skali wymaganej do skutecznej walki ze 
zmianami klimatu, którą można 
monitorować i weryfikować i która jest 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń 
wykonawczych.
Takie porozumienie międzynarodowe 
powinno zawierać określenie masy 
krytycznej światowej produkcji 
sektorowej.
Państwa będące stronami takiego 
porozumienia międzynarodowego 
postanawiają wprowadzić w życie i 
egzekwować środki nakładające równe 
obciążenia na podmioty gospodarcze 
podlegające międzynarodowej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowe porozumienie zapobiegnie przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich, tylko wtedy gdy będzie spełniać pewne kryteria, które będą stwarzały równe 
szanse konkurującym sektorom.
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Poprawka 760
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zachowanie spójności.

Poprawka 761
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Oprócz niewykorzystanych jednostek 
CER i ERU przyznanych operatorom w 
ramach systemu wspólnotowego przez 
państwa członkowskie na okres od 2008 
do 2012 r. operatorzy mogą 
wykorzystywać jednostki CER, ERU lub 
inne kredyty zatwierdzone zgodnie z ust. 4 
z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do
wysokości 70% redukcji ilości 
przydziałów, które zostaną rozdzielone 
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zgodnie z ust. 2 i art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie ambitnych celów redukcji emisji w sektorze objętym systemem handlu emisjami w 
UE, przy niewielkim wykorzystaniu projektów CDM/JI prowadzi do ogromnego wzrostu cen 
CO2 i energii elektrycznej. Potrzebny jest CDM znacznych rozmiarów, aby zamortyzować 
wzrost cen. Dojście do 70%-owego celu całkowitej redukcji w porównaniu do 1990 r. jest
niezbędne. Aby utrzymać pomyślny rozwój, branża CDM potrzebuje wyraźnego sygnału, że po 
2012 r. projekty CDM/JI będą kontynuowane na znaczną skalę. W innym przypadku stan 
międzynarodowej ochrony klimatu ulegnie poważnemu pogorszeniu.

Poprawka 762
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać tylko 
jednostki CER zatwierdzone jako jednostki
typu „złoty standard” i kredyty z tytułu 
krajowych projektów kompensacyjnych 
zgodnie z art. 24a lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W ETS należy wykorzystywać krajowe projekty kompensujące, aby pobudzać ograniczanie 
emisji w ramach systemu ETS. Operatorzy wybierają najtańsze kredyty offsetowe (CDM lub 
krajowe projekty kompensujące) posiadające równy status pod względem zgodności.
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Poprawka 763
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty z 
tytułu projektów w dziedzinie energii 
odnawialnej i wydajności po stronie 
popytu, z wyjątkiem kredytów z tytułu 
dużych projektów w dziedzinie energii 
wodnej, zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z 
krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości połowy redukcji emisji powyżej 
30% łącznych redukcji emisji we 
Wspólnocie dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

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.

Poprawka 764
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 

3. Operatorzy mogą wykorzystywać tylko 
jednostki CER typu „złoty standard” 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
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trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy mogą wykorzystywać tylko jednostki CER, ERU lub inne kredyty typu „złoty 
standard” zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy redukcji emisji dokonywanych zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Poprawka 765
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać tylko 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty typu 
„złoty standard” zatwierdzone zgodnie 
z ust. 4 z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości połowy redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

Ograniczenie jednostek CDM i ERU do jednostek posiadających certyfikat typu „złoty
standard” zapewni wykorzystywanie jednostek jedynie wysokiej jakości, co może przyczynić 
się do dodatkowej rzeczywistej redukcji emisji i przynieść korzyści pod względem
zrównoważonego rozwoju.
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Poprawka 766
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy mogą wykorzystywać 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty 
zatwierdzone zgodnie z ust. 4 z krajów 
trzecich, które zawarły międzynarodowe 
porozumienie, do wysokości połowy 
redukcji emisji dokonywanych zgodnie z 
ust. 2.

3. Operatorzy mogą wykorzystywać tylko 
jednostki CER, ERU lub inne kredyty typu 
„złoty standard” zatwierdzone zgodnie z 
ust. 4 z krajów trzecich, które zawarły 
międzynarodowe porozumienie, do 
wysokości połowy redukcji emisji 
dokonywanych zgodnie z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopuścić jedynie kredyty CDM wysokiej jakości. Złoty standard proponuje 
rygorystyczną definicję dodatkowości i zrównoważonego rozwoju. Zapewnia, że jedynie 
ograniczenia emisji, które dotychczas nie wystąpiły i projekty przynoszące lokalnym 
społecznościom wyraźne korzyści pod względem zrównoważonego rozwoju otrzymują 
akredytację.

Poprawka 767
Marie–Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. 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 
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odzwierciedlającym jedynie ilość 
niewykorzystanych jednostek CER 
zatwierdzonych jako jednostki typu „złoty 
standard” przyznanych operatorom przez 
państwa członkowskie na lata 2008-2012. 
Ilość wydanych przydziałów nie może 
przekroczyć poziomu 50% 
niewykorzystanych kredytów 
zewnętrznych, o których mowa powyżej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że jedynie CER zatwierdzone jako jednostki typu „złoty standard” 
mogą zostać przeniesione z fazy II do fazy III.

Poprawka 768
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć środki 
umożliwiające wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

4. Komisja może przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
przewidujące wykorzystywanie przez 
operatorów w ramach systemu 
wspólnotowego dodatkowych rodzajów 
projektów oprócz tych, o których mowa w 
art. 11a ust. 2 do 5, lub, jeśli to właściwe, 
wykorzystywanie przez tych operatorów 
innych mechanizmów utworzonych na 
podstawie porozumienia 
międzynarodowego.

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

Uzasadnienie

Decyzje zezwalające na wykorzystywanie innych rodzajów kredytów offsetowych powinny być 
podejmowane w procedurze współdecyzji.

Poprawka 769
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorom instalacji zezwala się na 
korzystanie – do wartości równej 6% 
rocznych zweryfikowanych emisji z ich 
instalacji – z kredytów z tytułu 
zrównoważonych działań na rzecz 
ograniczenia wylesiania oraz zwiększenia 
zalesiania i ponownego zalesiania w 
krajach rozwijających się na mocy 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu. 
Kredyty te spełniają wszystkie wymogi 
przyjęte na mocy przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu i wynikających z 
niego decyzji.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 37 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
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methodological and flooding risks are avoided.

Poprawka 770
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacjom zezwala się na korzystanie –
do wartości równej 5% ich rocznych 
zweryfikowanych emisji – z kredytów z 
tytułu zrównoważonych działań na rzecz 
ograniczenia wylesiania oraz zwiększenia 
zalesiania i ponownego zalesiania w 
krajach rozwijających się na mocy 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
jak tylko określone zostaną odpowiednie 
przepisy dotyczące odpowiedzialności, 
przeliczania i trwałości, które będą 
akceptowalne również, co najmniej, 
w federalnych systemach handlu emisjami 
w USA.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 37 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

Celem jest egzekwowanie stosowania przepisów.

Poprawka 771
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacjom zezwala się na korzystanie –
do wartości równej odsetkowi ich 
rocznych zweryfikowanych emisji – z 
kredytów z tytułu zrównoważonych 
działań na rzecz ograniczenia wylesiania 
oraz zwiększenia zalesiania i ponownego 
zalesiania w krajach rozwijających się pod 
warunkiem zawarcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu i 
określenia odpowiednich przepisów 
dotyczących odpowiedzialności, 
przeliczania i trwałości.

Or. en

Poprawka 772
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zawarciu przez Wspólnotę przed 
końcem 2010 r. kompleksowego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu wszystkie 
przydziały są sprzedawane w drodze 
licytacji, a art. 10a i 10b nie stosuje się.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zawarcia kompleksowego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatu ryzyko przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich z powodu 
sprzedaży przydziałów emisji w drodze licytacji będzie niskie. Dlatego też z chwilą zawarcia 
takiego porozumienia sprzedaż przydziałów wyłącznie w drodze licytacji powinna stać się 
jedyną metodą rozdziału uprawnień. 
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Poprawka 773
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zawarciu przez Wspólnotę 
kompleksowego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego na strony obowiązek 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
wszystkie przydziały są sprzedawane w 
drodze licytacji, a art. 10a i 10b nie 
stosuje się.
W przypadku niezawarcia kompleksowego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu wszystkie 
przydziały sprzedawane są w drodze 
licytacji z wyjątkiem przydziałów dla 
sektorów, które zostały uznane za 
narażone na znaczne ryzyko przenoszenia 
produkcji wysokoemisyjnej do krajów 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku braku porozumienia międzynarodowego przydziały mogą być sprzedawane w 
drodze licytacji we wszystkich sektorach z wyjątkiem tych, które na podstawie kryteriów 
Komisji zostały wyraźnie określone jako narażone na przenoszenie produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
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Poprawka 774
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Po zawarciu przez Wspólnotę 
kompleksowego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
wszystkie przydziały są sprzedawane w 
drodze licytacji, a art. 10a i 10b nie 
stosuje się.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zawarcia kompleksowego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatu ryzyko przenoszenia produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich z powodu 
sprzedaży przydziałów emisji w drodze licytacji będzie niskie. Dlatego też z chwilą zawarcia 
takiego porozumienia sprzedaż przydziałów wyłącznie w drodze licytacji powinna stać się 
jedyną metodą rozdziału uprawnień. 

Poprawka 775
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Artykuł 28a

Porozumienie między instalacjami

1. Państwa członkowskie mogą pozwolić 
operatorom instalacji wykonującym 
działania wymienione w załączniku I 
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formować porozumienie między 
instalacjami w celu osiągania wspólnych 
celów, zajmujące się tymi samymi 
działaniami, na okres określony w art. 
11 ust. 1 i/lub pierwszy pięcioletni okres 
określony w art. 9 zgodnie z ust. 2-6 tego 
artykułu.
2. Operatorzy przeprowadzający 
działania wymienione w załączniku I, 
którzy mają zamiar stworzyć 
porozumienie składają wniosek 
właściwemu organowi, określając 
instalacje oraz okres, na który chcą 
zawrzeć porozumienie oraz 
uzupełniające dowody na to, że członek 
zarządu będzie w stanie spełniać 
zobowiązania określone w ust. 3 i 4.
3. Operatorzy pragnący stworzyć 
porozumienie nominują zarządcę:
a) aby wydawał całkowitą ilość 
przydziałów obliczoną przez instalację 
operatora [...];
b) aby był odpowiedzialny za 
przekazywanie przydziałów jednakowo 
dla całkowitych emisji z instalacji [...]; 
oraz
c) aby był ograniczony w dokonywaniu 
dalszych przeniesień, w przypadku gdy 
sprawozdanie operatora nie zostało 
zweryfikowane jako zadowalające 
zgodnie z art. 15 akapit drugi.
4. Zarządca podlega karom mającym 
zastosowanie w odniesieniu do naruszeń 
wymogów w celu przekazania 
wystarczających przydziałów, aby objąć 
całkowite emisje z urządzeń w ramach 
porozumienia, w drodze odstępstwa od 
przepisów art. 16 ust. 2, 3 oraz 4.
5. Państwo członkowskie, które pragnie 
pozwolić na powstanie jednego lub 
większej ilości porozumień przedkłada 
wniosek określony w ust. 2 Komisji. Bez 
uszczerbku dla postanowień Traktatu, 
Komisja może w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania odrzucić 
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wniosek, który nie spełnia wymogów 
niniejszej dyrektywy. Podaje się powody 
podjęcia każdej takiej decyzji. W
przypadku odrzucenia, państwo 
członkowskie może jedynie pozwolić na 
powstanie porozumienia, jeśli 
zaproponowane zmiany zostały przyjęte 
przez Komisję.
6. W przypadku gdy zarządca nie 
spełnia wymogów kary określonych w 
ust. 4, każdy operator instalacji w
porozumieniu jest odpowiedzialny na 
mocy art. 12 ust. 3 oraz art. 16 w 
odniesieniu do emisji ze swoich własnych 
instalacji.” 

Or. en

Uzasadnienie

W nowej dyrektywie skreślono przepis dający możliwość tworzenia porozumień (dawny art. 
28). Tworzenie porozumień stanowi istotny element. Nie należy zatem go skreślać, lecz 
zachować w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 776
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Artykuł 28a

Środki dobrowolne

1. Operatorów zachęca się do 
inwestowania na zasadzie dobrowolności 
w zrównoważone działania na rzecz 
ograniczania wylesiania, przeciwdziałania 
degradacji gleby lub lasów oraz 
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zwiększania zalesiania i ponownego 
zalesiania w krajach rozwijających się.
2. Uwzględniając postępy poczynione w 
ramach UNFCCC, Komisja ustala 
odpowiednie przepisy dotyczące 
odpowiedzialności, przeliczania i 
trwałości.
3. Operatorzy mogą otrzymać kredyty z 
tytułu:
a) projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz projektów zweryfikowanych w 
ramach procedury komitetu nadzoru 
mechanizmu wspólnego wypełniania 
zobowiązań;
b) działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5; 
oraz
c) wszelkich zweryfikowanych projektów 
zmniejszających krajowe emisje z 
wylesiania lub projektów 
przeciwdziałających degradacji gleby lub 
lasów w krajach rozwijających się, 
zgodnie z międzynarodowym 
porozumieniem, o którym mowa w art. 28.
4. Operatorom, którzy na zasadzie 
dobrowolności dokonali inwestycji w 
działania wymienione powyżej, nie wolno 
wykorzystywać zgromadzonych kredytów 
do kompensowania swoich emisji. Jeżeli 
jednak cena CO2 jest równa 50 EUR/t lub 
wyższa, operatorzy mogą wykorzystać 
kredyty do wysokości równej odsetkowi 
ich rocznych zweryfikowanych emisji.” 

Or. en

Uzasadnienie

Wylesianie jest przyczyną 1/5 łącznych emisji związków węgla. Na podstawie planu działania 
ustalonego na Bali trwają dyskusje w ramach UNFCCC poświęcone zachętom rynkowym i 
zachętom w oparciu o fundusze mające na celu zapobieganie wylesianiu. Poza 
zobowiązaniami wynikającymi z ETS przedsiębiorstwa mogą inwestować na zasadzie 
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dobrowolności w środki służące ograniczaniu emisji. Aby zachęcić przedsiębiorstwa do 
takiego postępowania, stworzona zostanie zachęta umożliwiająca operatorom 
wykorzystywanie zgromadzonych kredytów do kompensowania odsetka ich emisji, jeżeli cena 
CO2 przewyższy 50 EUR/t.

Poprawka 777
Eija–Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Artykuł 28a

Wykorzystanie kredytów z tytułu działań w 
dziedzinie leśnictwa

Bez uszczerbku dla art. 11a i art. 28 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom instalacji na wykorzystanie, 
do wysokości równej 6% rocznych 
zweryfikowanych emisji ich instalacji, 
kredytów z tytułu:
a) projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz projektów zweryfikowanych w 
ramach procedury komitetu nadzoru 
mechanizmu wspólnego wypełniania 
zobowiązań;
b) działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5; 
oraz
c) wszelkich projektów z zakresu leśnictwa 
w krajach rozwijających się, zgodnie z 
międzynarodowym porozumieniem, o 
którym mowa w art. 28.”

Or. en
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Uzasadnienie

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Poprawka 778
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się art. 28b w brzmieniu:

„Artykuł 28b

Wykorzystanie kredytów z tytułu działań w 
dziedzinie leśnictwa

Bez uszczerbku dla art. 11a i art. 28 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom instalacji na wykorzystanie, 
do wysokości równej (X)% rocznych 
zweryfikowanych emisji ich instalacji, 
kredytów z tytułu:
a) projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz projektów zweryfikowanych w 
ramach procedury komitetu nadzoru 
mechanizmu wspólnego wypełniania 
zobowiązań;
b) działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5; 
oraz
c) wszelkich projektów z zakresu leśnictwa 
w krajach rozwijających się, zgodnie z 
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międzynarodowym porozumieniem, o 
którym mowa w art. 28.”

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka włączyłaby od 2013 r. kredyty z tytułu emisji związków węgla w 
leśnictwie do systemu handlu przydziałami emisji UE, jeżeli możliwe byłoby osiągnięcie 
międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu (zastępującego protokół z Kioto). 
Będzie to ważny sygnał dla krajów rozwijających się, aby włączyły się w znaczący sposób do 
działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, a przemysłowi europejskiemu zapewni 
pewną ograniczoną elastyczność.

Poprawka 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Artykuł 28a
Odstępstwo

W uzupełnieniu art. 10a, począwszy od 
dnia 1 stycznia 2013 r., w następstwie 
szybkiej likwidacji elektrowni jądrowej w 
Ignalinie zgodnie z protokołem 4 traktatu 
o przystąpieniu, Litwa uzyskuje 
dodatkowe, niepodlegające przenoszeniu 
przydziały emisji dla elektrowni 
zasilanych paliwami kopalnymi. Ilość 
przydziałów obliczana jest na podstawie 
różnicy między emisjami gazów 
cieplarnianych z litewskiego sektora 
energetycznego podczas produkcji energii 
elektrycznej po zamknięciu elektrowni 
jądrowej w Ignalinie i średnią wysokością 
emisji gazów cieplarnianych z sektora 
produkcji energii elektrycznej w okresie 
2005-2009.
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W 2018 r. Komisja dokonuje przeglądu 
tego odstępstwa biorąc pod uwagę 
sytuację w litewskim sektorze energii 
elektrycznej.”

Or. en

Poprawka 780
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 30

Przegląd oraz dalszy rozwój
[…]
2. Na podstawie doświadczenia w 
stosowaniu niniejszej dyrektywy […] 
oraz w świetle rozwoju w kontekście 
prawa międzynarodowego, Komisja 
opracowuje sprawozdanie w sprawie 
stosowania niniejszej dyrektywy, biorąc 
pod uwagę:
a) […] czy […] inne znaczące sektory i 
działania powinny zostać objęte systemem 
wspólnotowym;
b) dalszą harmonizację definicji, obciążeń 
i kar;
c) próg, na podstawie którego małe 
instalacje wyłączane są z systemu 
wspólnotowego w przypadkach, gdy 
istnieją równoważne środki;
d) wszelkie środki konieczne do 
zapobiegania nadużyciom rynkowym oraz 
szkodliwej spekulacji.
[…]
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Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie do dnia 30 czerwca 2015 r. […].
[...]
3a. Komisja możliwie najszybciej
przedkłada wnioski legislacyjne, aby do 
roku 2013 włączyć sektor transportu 
morskiego w system wspólnotowy.
3b. Do roku 2013 Komisja przedkłada 
stosowne wnioski określające termin 
włączenia w system wspólnotowy 
towarowego transportu drogowego, 
górnictwa i sektora odpadów w oparciu o 
pełną ocenę kosztów, korzyści oraz 
funkcjonalności opcji włączenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Transport morski należy włączyć do ETS, a Komisja powinna ocenić, czy towarowy transport 
drogowy, górnictwo i sektor odpadów również powinny zostać objęte systemem.

Poprawka 781
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie doświadczenia w 
stosowaniu niniejszej dyrektywy oraz 
osiągniętego postępu w monitorowaniu 
emisji gazów cieplarnianych oraz w 
świetle rozwoju w kontekście prawa 
międzynarodowego, Komisja 
opracowuje kompleksowe sprawozdanie 
oceniające w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
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między innymi:
a) w jaki sposób oraz czy załącznik I 
powinien zostać zmieniony w celu 
objęcia innych, znaczących sektorów 
między innymi sektorów chemikaliów i
aluminium [...], działań oraz emisji 
innych gazów cieplarnianych 
wymienionych w załączniku II, w celu 
poprawy gospodarczej efektywności 
systemu;
aa) wahania cen przydziałów emisji;
b) związek handlu wspólnotowymi 
przydziałami emisji z handlem emisjami 
na podstawie prawa międzynarodowego 
który rozpoczął się w 2008 r.;
[...]
[...]
e) związek handlu emisjami z innymi 
politykami oraz środkami, w tym 
dostosowaniem do zmian klimatycznych,
realizowanymi na poziomie państwa 
członkowskiego oraz na poziomie 
wspólnotowym, w tym podatki, które 
realizują te same cele;
[...]
g) poziom kar za przekroczenia emisji, 
biorąc pod uwagę, między innymi, 
inflację;
h) funkcjonowanie rynku przydziałów, 
obejmującego w szczególności 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich, jak również
jakiekolwiek inne możliwe zakłócenia 
rynkowe;
[...]
j) porozumienia;
k) praktyczną stronę rozwoju wzorców 
w całej Wspólnocie jako podstawę w 
odniesieniu do rozdzielania, biorąc pod 
uwagę najlepsze dostępne techniki oraz 
analizy kosztów i korzyści;
l) wpływ projektów na kraje 
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przyjmujące, w szczególności na ich cele 
rozwojowe, o ile projekty JI i CDM 
związane z produkcją energii 
elektrycznej w hydroenergetyce o 
zdolnościach wytwórczych 
przekraczających 500 MW, które mają 
negatywny wpływ na środowisko lub 
pod względem społecznym, zostały 
zatwierdzone, a także późniejsze
wykorzystywanie CER i ERU 
wynikających z takich projektów 
związanych z produkcją energii 
elektrycznej w hydroenergetyce w 
systemie wspólnotowym;
m) wspieranie wysiłków zwiększających 
potencjał krajów rozwijających się oraz 
krajów przechodzących transformację 
gospodarczą;
n) warunki i procedury dotyczące 
zatwierdzania przez państwa 
członkowskie krajowych projektów i 
wydawania przydziałów w odniesieniu 
do redukcji lub ograniczeń emisji 
wynikających z tych działań od roku 
2008 r.;
o) przepisy techniczne dotyczące 
tymczasowego charakteru kredytów i 
limitu w wysokości 1%, kwalifikującego 
do przeznaczenia gruntów, zmiany 
przeznaczenia gruntów i projektów w 
zakresie leśnictwa zgodnie z tym, co 
zostało ustalone w decyzji 17/CP.7, jak 
również przepisy dotyczące wyników 
oceny potencjalnego ryzyka związanego 
z wykorzystywaniem organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie lub 
obcych, potencjalnie inwazyjnych 
gatunków w ramach projektów 
zalesiania lub ponownego zalesiania, w 
celu upoważnienia operatorów do 
korzystania z CER i ERU wynikających 
z przeznaczenia gruntów, zmiany 
przeznaczenia gruntów i projektów w 
zakresie leśnictwa w systemie 
wspólnotowym, począwszy od 2008 r., 
zgodnie z decyzjami przyjętymi na mocy 
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UNFCCC lub protokołu z Kioto.
Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
któremu w miarę potrzeb towarzyszą 
wnioski. Sprawozdanie powinno zostać 
przygotowane i przedłożone łącznie ze 
sprawozdaniem w sprawie stosowania 
decyzji 2008/xxxx.”

Or. en

Poprawka 782
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie doświadczenia w 
stosowaniu niniejszej dyrektywy oraz 
osiągniętego postępu w monitorowaniu 
emisji gazów cieplarnianych oraz w 
świetle rozwoju w kontekście prawa 
międzynarodowego, Komisja 
opracowuje kompleksowe sprawozdanie 
oceniające w sprawie stosowania 
niniejszej dyrektywy, biorąc pod uwagę 
między innymi:
a) w jaki sposób oraz czy załącznik I 
powinien zostać zmieniony w celu 
objęcia innych, znaczących sektorów 
między innymi sektorów chemikaliów i
aluminium [...], działań oraz emisji 
innych gazów cieplarnianych 
wymienionych w załączniku II, w celu 
poprawy gospodarczej efektywności 
systemu;
aa) wahania cen przydziałów emisji;
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b) związek handlu wspólnotowymi 
przydziałami emisji z handlem emisjami 
na podstawie prawa międzynarodowego 
który rozpoczął się w 2008 r.;
[...]
[...]
e) związek handlu emisjami z innymi 
politykami oraz środkami, w tym 
dostosowaniem do zmian klimatycznych,
realizowanymi na poziomie państwa 
członkowskiego oraz na poziomie 
wspólnotowym, w tym podatki, które 
realizują te same cele;
[...]
g) poziom kar za przekroczenia emisji, 
biorąc pod uwagę, między innymi, 
inflację;
h) funkcjonowanie rynku przydziałów, 
obejmującego w szczególności 
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich, jak również
jakiekolwiek inne możliwe zakłócenia 
rynkowe;
[...]
j) porozumienia;
k) praktyczną stronę rozwoju wzorców 
w całej Wspólnocie jako podstawę w 
odniesieniu do rozdzielania, biorąc pod 
uwagę najlepsze dostępne techniki oraz 
analizy kosztów i korzyści.
l) wpływ projektów na kraje 
przyjmujące, w szczególności na ich cele 
rozwojowe, o ile projekty JI i CDM 
związane z produkcją energii 
elektrycznej w hydroenergetyce o 
zdolnościach wytwórczych 
przekraczających 500 MW, które mają 
negatywny wpływ na środowisko lub 
pod względem społecznym, zostały 
zatwierdzone, a także późniejsze 
wykorzystywanie CER i ERU 
wynikających z takich projektów 
związanych z produkcją energii 
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elektrycznej w hydroenergetyce w 
systemie wspólnotowym;
m) wspieranie wysiłków zwiększających 
potencjał krajów rozwijających się oraz 
krajów przechodzących transformację 
gospodarczą;
n) warunki i procedury dotyczące 
zatwierdzania przez państwa 
członkowskie krajowych projektów i 
wydawania przydziałów w odniesieniu 
do redukcji lub ograniczeń emisji 
wynikających z tych działań od roku 
2008 r.;
o) przepisy techniczne dotyczące 
tymczasowego charakteru kredytów i 
limitu w wysokości 1%, kwalifikującego 
do przeznaczenia gruntów, zmiany 
przeznaczenia gruntów i projektów w 
zakresie leśnictwa zgodnie z tym, co 
zostało ustalone w decyzji 17/CP.7, jak 
również przepisy dotyczące wyników 
oceny potencjalnego ryzyka związanego 
z wykorzystywaniem organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie lub 
obcych, potencjalnie inwazyjnych 
gatunków w ramach projektów 
zalesiania lub ponownego zalesiania, w 
celu upoważnienia operatorów do 
korzystania z CER i ERU wynikających 
z przeznaczenia gruntów, zmiany 
przeznaczenia gruntów i projektów w 
zakresie leśnictwa w systemie 
wspólnotowym, począwszy od 2008 r., 
zgodnie z decyzjami przyjętymi na mocy 
UNFCCC lub protokołu z Kioto.
Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
któremu w miarę potrzeb towarzyszą 
wnioski. Sprawozdanie powinno zostać 
przygotowane i przedłożone łącznie ze 
sprawozdaniem w sprawie stosowania 
decyzji 2008/xxxx.”

Or. en
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Uzasadnienie

Pakiet dotyczący klimatu i energii jest bardzo skomplikowanym i zaawansowanym narzędziem 
politycznym, którego funkcjonowanie należy poddać kompleksowemu przeglądowi w 2015 r.
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