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Poprawka 824
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30% pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30% pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki, w tym transport morski i 
lotniczy. Transport lotniczy przyczynia się 
do 20% i 30% redukcji emisji dzięki 
włączeniu go do systemu wspólnotowego. 
Należy rozpatrzyć włączenie transportu 
morskiego do systemu wspólnotowego, w 
sytuacji gdy praktyczna strona takiego 
włączenia jest poddawana dalszej analizie 
przez Komisję oraz z braku w najbliższej 
przyszłości globalnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji w 
mechanizmach Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej lub UNFCCC.

Or. en
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Poprawka 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasady ustalania standardów sektorowych muszą zostać uzgodnione z zainteresowanymi 
sektorami oraz odzwierciedlać obecny stan emisji i opcji technicznych w przypadku redukcji 
emisji w tym sektorze. Uwagi nt. BREF będą odpowiednim dokumentem referencyjnym dla 
tego procesu. Przepisy mające na celu zapobieganie „zakłóceniom na rynku energii 
elektrycznej i energii cieplnej” nie powinny stanowić przeszkody dla rozdzielania 
w przypadku istniejących zakładów skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (CHP) 
lub samozaopatrzenia w energię elektryczną.

Poprawka 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich Wspólnota 
dokona bezpłatnego rozdziału do 100% 
przydziałów emisji bezpośrednich dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria. Określenie tych 
sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie gwarantować, że działania 
zostaną podjęte tam, gdzie to konieczne, 
oraz będą zapobiegać nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że ryzyko
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich jest spowodowane 
również wliczaniem kosztów emisji CO2 w 
ceny energii, a energia elektryczna ma 
wysoki udział w kosztach produkcji i jest 
wykorzystywana w sposób wydajny, 
działania podjęte w celu złagodzenia 
ryzyka przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich powinny 
dodatkowo – zgodnie z art. 10 –
uwzględniać pośredni skutek wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
zużywanej w procesie produkcyjnym oraz 
uwzględniać to w całkowitej liczbie 
przydziałów dla sektora lub podsektora.

Or. en

Uzasadnienie

Sektory, których dotyczy proponowany środek, podlegają międzynarodowej konkurencji i nie 
mogą przenieść na swoich konsumentów podwyższonych kosztów emisji CO2 w produkcji 
energii elektrycznej. W przypadku niektórych zainteresowanych sektorów emisje 
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niebezpośrednie są do sześciu razy wyższe, niż emisje bezpośrednie. Należy zająć się tymi 
skutkami, jeżeli zainteresowane sektory mają kontynuować swoją działalność w Europie.
Odniesienie „bez zmiany całkowitej liczby przydziałów emisji” jest niejednoznaczne 
i powinno zostać usunięte, gdyż całkowita liczba pozwoleń, jakie mają zostać wydane w UE, 
została określona w dyrektywie.

Poprawka 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Komisja powinna zatem dokonać 
przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku 
z tym w terminie najpóźniej [6 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy]
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji oraz na 
ocenie pośrednich skutków wliczania 
kosztów emisji CO2 w ceny energii 
elektrycznej wliczanych w ceny produktów 
bez jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które nie podlegają 
porównywalnym środkom na rzecz 
ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich, powinny
otrzymać większą liczbę bezpłatnych 
uprawnień do emisji w odniesieniu do 
emisji bezpośredniej oraz, w stosownych 
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importerów wymogi, które nie mogłyby 
być bardziej korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

przypadkach, pośredniej. Niektóre sektory
mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł potrzebuje jasności co do tego, które sektory i podsektory będą objęte tym 
zobowiązaniem, oraz co do ewentualnych podjętych środków jak najwcześniej, tak aby 
możliwe było przygotowanie danych zakładów do przyszłych operacji lub zamknięcia. Środki 
powinny uwzględniać zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie skutki wliczania kosztów emisji 
CO2 w ceny, jeżeli chcemy zapobiec poważnemu ryzyku „wycieku emisji”. System 
wyrównawczy nie będzie odpowiedni dla wszystkich sektorów.
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