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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwiązanie problemu zmian klimatu oraz przejście do społeczeństwa o niskich emisjach 
dwutlenku węgla stanowi kluczowy światowy priorytet. Odzwierciedla to fakt, że Parlament 
ustanowił zajmującą się tymi kwestiami Komisję tymczasową do spraw zmian klimatycznych. 
W oparciu o konkluzje wiosennego szczytu Rady z 2007 r. oraz poprzednie rezolucje 
Parlamentu, Komisja przedstawiła w styczniu 2008 r. bardzo ambitny pakiet, który 
poskutkuje ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20% do 2020 r., 
który to wskaźnik może wzrosnąć do 30% w przypadku zawarcia kompleksowego 
porozumienia międzynarodowego. Ten krok milowy w kształtowaniu europejskiej polityki 
daje innym krajom wyraźny sygnał, że UE jest poważnie zaangażowana w zwalczanie zmian 
klimatycznych.

Stworzony w 2005 r. system handlu emisjami UE (EU ETS) jest zakrojonym na najszerszą 
skalę systemem limitów i handlu na świecie, obejmującym dziesięć tysięcy podmiotów 
gospodarczych. Stanowi on podstawę podejścia UE do zmian klimatycznych. Jest on również 
główną siłą napędzającą gospodarkę. Wiele przedsiębiorstw objętych systemem EU ETS 
postrzega go jako jedną z kluczowych kwestii w ich długoterminowym procesie decyzyjnym, 
z silnym lub średnim wpływem na decyzje dotyczące opracowania innowacyjnych 
technologii.1 Instytucje finansowe w coraz większym stopniu postrzegają system EU ETS 
jako sprawnie funkcjonujący, istotny rynek, który należy traktować poważnie.

Pierwsze dwa etapy wprowadzania systemu EU ETS dowiodły, że odpowiedni rynek 
wewnętrzny uprawnieniami do emisji jest w stanie ustalić cenę dwutlenku węgla. Jednak 
w fazach tych pojawiły się również trudności. Zależność tego systemu od krajowych planów 
rozdzielania przydziałów doprowadziła do obniżenia ceny CO2 w związku z przekroczeniem 
przez państwa członkowskie przydziałów, nie znajdującymi uzasadnienia nadzwyczajnymi 
zyskami dla wielu elektrowni, nieuczciwą konkurencją w obrębie UE spowodowaną 
różnicami w krajowych przydziałach oraz niepewnością podmiotów działających na rynku. 
Problemy te poruszono w całościowym przeglądzie systemu EU ETS, którego dokonano 
w kontekście międzynarodowych negocjacji dotyczących porozumienia zastępującego 
protokół z Kioto. W styczniu 2008 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący 
zrewidowanego systemu EU ETS.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjęła propozycję przeglądu 
systemu EU ETS. Po pierwsze, poprzez wprowadzenie jednego obowiązującego w całej UE 
limitu całkowitej liczby uprawnień do emisji (łącznie z rezerwą dla podmiotów nowo 
wchodzących na rynek), harmonizując metodę przydzielania (zasada licytacji: stopniowa 
eliminacja nieodpłatnych przydziałów dla sektorów niezajmujących się generowaniem 
energii) oraz ustanowienie kluczowych definicji (takich jak definicja „instalacji spalania”), 
wniosek doprowadzi do zwiększenia harmonizacji oraz bardziej wyrównanych szans dla 
wszystkich podmiotów. Po drugie przewidywalność systemu zostanie podniesiona poprzez 
wprowadzenia dłuższego okresu przyznawania przydziałów oraz stałe, przewidywalne 
                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights-(Przegląd systemu UE handlem uprawnieniami 
do emisji – najistotniejsze punkty badania), McKinsey, 2005
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obniżanie limitu. Po trzecie, poprzez rozszerzenie ram na nowe gałęzie przemysłu 
(np. producentów aluminium i amoniaku) oraz nowe gazy (podtlenek azotu 
i perfluorowęglowodory), stworzone zostaną nowe szanse na znalezienie mniej kosztownych 
sposobów na obniżenie emisji. W końcu wniosek doprowadzi do zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych (szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach) poprzez 
ustanowienie prawa wyłączenia dla małych instalacji.

Jednak w celu nadania jeszcze większej siły wnioskowi oraz uczynienia systemu jeszcze 
łatwiejszym do realizacji i skuteczniejszym, należy zmienić kilka jego elementów. Celem 
większości tych zmian jest zmniejszenie niepewności oraz podniesienie przewidywalności 
systemu. Jest to niezbędne z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ niepewność szkodzi 
planowaniu przyszłych inwestycji, które mogłyby prowadzić do ograniczenia emisji, 
np. poprzez energooszczędność bądź odnowienie starych możliwości.

Korzyści dla najbardziej wydajnych podmiotów
Racjonalizacja zużycia energii stanowi podstawę starań o stworzenie społeczeństwa, którego 
działalność skutkowałaby niskimi emisjami dwutlenku węgla. Dlatego też w przypadku 
nieodpłatnego przydzielania uprawnień ważne będzie nieprzydzielanie ich na podstawie 
przeszłych alokacji (w rzeczywistości wspierając przedsiębiorstwa dominujące na rynku), ale 
na podstawie najlepszych dostępnych praktyk / najlepszych dostępnych technologii. Poprzez 
przydzielanie uprawnień na podstawie najbardziej wydajnego kryterium (wydajnych 
kryteriów), system przyniesie korzyści energooszczędnym przedsiębiorstwom, które 
zainwestowały w ekologiczny proces produkcji. Kluczowa dla przemysłu jest współpraca 
w celu możliwie najszybszego ustalenia tych kryteriów, jako że w przypadkach, w których nie 
będą istnieć zharmonizowane wskaźniki, nie powinno się dokonywać przydziałów. 
Energooszczędność jest najbardziej wydajnym pod względem kosztów oraz dostępnym 
w trybie natychmiastowym narzędziem umożliwiającym ograniczenie emisji, jak również 
zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii oraz konkurencyjności. Istnieje już 
cała gama energooszczędnych technologii, które mogą być wprowadzane w krótkich 
terminach. W przyszłości system EU ETS mógłby zostać powiązany ze zharmonizowanym 
systemem „białych certyfikatów” promującym oszczędzanie i wydajność energii. Ważne jest, 
aby Komisja należycie rozważyła te możliwości.

Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji
Oszacowano, że dochody z tytułu sprzedaży uprawnień w drodze licytacji wyniosą co 
najmniej 33 mld euro rocznie (przy uwzględnieniu jedynie licytacji dla sektora 
energetycznego oraz zakładając stosunkowo niską cenę CO2)1. Zgodnie z wnioskiem, 
dochody te wpłyną do budżetów państw członkowskich, przy czym będzie na nich spoczywać 
„moralny obowiązek” przeznaczenia części tych kwot na szeroko pojęte działania w zakresie 
zwalczania zmian klimatycznych. Nie jest to jednak wystarczająco mocno określony 
obowiązek, co może doprowadzić do „zniknięcia” tych dochodów w budżecie krajowym. 
Byłaby to stracona szansa na wykorzystanie tych pieniędzy na ograniczanie emisji gazów 
oraz wsparcie rozwijającej się części świata, zwłaszcza na poziomie UE.

                                               
1 Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change (Czy UE 
dysponuje wystarczającymi środkami, aby zrealizować cele w zakresie polityki w dziedzinie energii oraz zmian 
klimatycznych), Departament Tematyczny Spraw Budżetowych, Parlament Europejski, 2008 r.
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Informacje poufne i manipulacja rynkowa
Przeciętnie w tygodniu sprzedawanych jest ponad 10 milionów uprawnień, co tworzy rynek 
o wartości kilku miliardów euro. Niejasny jest jednak prawny charakter tych uprawnień. 
Niektóre kraje uznają je za instrumenty finansowe, handel którymi nadzorowany jest przez 
instytucję zajmującą się usługami finansowymi, podczas gdy inne kraje uważają je za 
normalny towar, a jedynie pochodne od tych uprawnień postrzegają jako instrumenty 
finansowe.1 Celem uniknięcia manipulacji rynkowej oraz handlu wykorzystującego poufne 
informacje, ważne jest rozważenie sposobu, w jaki można zastosować zasady rynku 
finansowego do uprawnień do emisji. Dzięki zastosowaniu podobnych zasad, kształtowanie 
cen na rynku opierać się będzie w większym stopniu na odpowiedniej informacji rynkowej, 
a mniej na antykonkurencyjnej spekulacji, na przykład poprzez fundusze zabezpieczające lub 
niezależne fundusze inwestycyjne. Ponadto, publikacja przez Komisję i państwa 
członkowskie kluczowych informacji rynkowych powinna być rygorystycznie i wyraźnie 
regulowana, ponieważ rozpowszechnianie istotnych danych rynkowych może mieć 
potencjalnie poważne konsekwencje finansowe. Takie same zasady winny mieć zastosowanie 
do istotnych informacji giełdowych.

„Wyciek emisji” dwutlenku węgla
Dopóki nie powstaną globalne ramy w tej dziedzinie, zbyt biurokratyczny system 
ograniczania emisji mógłby prowadzić do przenoszenia przez przedsiębiorstwa swojej 
produkcji poza UE. Miałoby to nie tylko konsekwencje gospodarcze i społeczne, ale 
zaszkodziłoby również celom ekologicznym, ponieważ firmy te przestałyby podlegać tym 
samym kontrolom emisji. Komisja uznaje istnienie tego problemu, lecz odkłada jego 
rozwiązanie. Do roku 2010 zidentyfikowane zostaną sektory narażone na przenoszenie 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, a do roku 2011 Komisja zaproponuje 
możliwe środki zapobiegające temu zjawisku (100% bezpłatne przydzielanie uprawnień i/lub 
pokrycie kosztów importu w ramach EU ETS). Ponadto co 3 lata wykaz narażonych sektorów 
będzie podlegał przeglądowi. Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraźnie preferuje 
ogólnoświatowe porozumienie, które obejmie wszystkie odpowiednie przedsiębiorstwa i 
sektory. Na wypadek, gdyby nie osiągnięto tego celu, drugą najlepszą opcją byłyby 
ogólnoświatowe porozumienia sektorowe (obejmujące obiektywne, możliwe do 
zweryfikowania cele w zakresie redukcji emisji). Jednak gdyby obie możliwości nie zostały 
wykorzystane, UE powinna dysponować mechanizmem, który zapewni jej konieczną 
pewność oraz przewidywalność, niezbędne do długoterminowych inwestycji, a także 
odnowienia portfeli aktywów w tych sektorach. Biorąc pod uwagę, że system zacznie 
funkcjonować w 2013 r., przedsiębiorstwa i inwestorzy potrzebują wcześniejszej i 
długoterminowej pewności co do tego, ile uprawnień otrzyma każdy sektor. Z drugiej strony, 
jeżeli UE już teraz określi, które sektory będą chronione poprzez darmowe uprawnienia, 
można niepotrzebnie zaszkodzić międzynarodowym negocjacjom. Najlepszym sposobem na 
zapewnienie większej pewności dla podmiotów działających na rynku bez uszczerbku dla 
międzynarodowych negocjacji jest przyspieszenie harmonogramu Komisji oraz wydłużenie 
okresu pomiędzy przeglądami, przy jednoczesnym dopilnowaniu, aby nie następowały żadne 
ogłoszenia przed spodziewanym na grudzień 2009 r. zakończeniem negocjacji.

MŚP i biurokracja

                                               
1 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States (Stosowanie przez państwa 
członkowskie UE dyrektywy w sprawie handlu emisjami), Europejska Agencja Handlu Emisjami, 2008 r.
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Przejęcie inicjatywy w dziedzinie niskoemisyjnej technologii oraz inwestowanie w nią jest 
korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednak konkretne środowisko 
regulacyjne powinno wziąć pod uwagę ich szczególną sytuację. Wniosek umożliwia 
wykluczenie z systemu małych instalacji spalania (poniżej 25MW), o ile wprowadzone 
zostaną ekwiwalentne środki. Jest to raczej niski próg. Jedna trzecia wszystkich instalacji 
spalania objętych przez system jest stosunkowo niewielka (poniżej 50MW), lecz razem 
stanowią one jedynie 2% całkowitych odnotowanych emisji.1 Wydaje się zatem wydajne pod 
względem kosztów podniesienie tego progu dla małych instalacji (na przykład do pułapu 
określonego w dyrektywie IPPC), aby umożliwić opcję wykluczenia z systemu. 

Dalsza harmonizacja
Aby zagwarantować większą pewność prawną oraz stworzyć rzeczywiście równe szanse dla 
wszystkich podmiotów w UE, przewidzieć należy dalszą harmonizację. Dotyczy to definicji 
(na przykład zamykania), ale również opłat/obciążeń i grzywien/kar. Na przykład 
maksymalne grzywny za podobne naruszenia różnią się zasadniczo w poszczególnych 
państwach członkowskich: wahają się od 600 euro do 15 milionów euro.

Aspekty międzynarodowe
System EU ETS powinien stanowić pierwszy krok do utworzenia światowego systemu handlu 
emisjami. Dlatego też kluczowe jest umożliwienie połączenia z EU ETS innych systemów 
handlu oraz wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów wspólnotowych w celu 
zachęcenia krajów trzecich otaczających UE do przyłączenia się do systemu EU ETS. 
W przypadku krajów rozwijających się, UE musi określić możliwości, jakie oferuje EU ETS, 
aby wesprzeć te państwa w osiągnięciu neutralności w zakresie emisji poprzez konieczne 
inwestycje oraz przekazywanie wiedzy.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swojej rezolucji z dnia 31 stycznia 
2008 r. w sprawie wyników Konferencji 
w sprawie zmian klimatu (Bali), 
Parlament Europejski przypomniał swoje 

                                               
1 idem, s. 7.
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stanowisko, zgodnie z którym państwa 
uprzemysłowione powinny przyczynić się 
do obniżenia swoich emisji gazów 
cieplarnianych – w porównaniu z danymi 
z 1990 r. – o co najmniej 30% do 2020 r. 
i o 60-80% do roku 2050. Biorąc pod 
uwagę, że przewiduje pozytywny wynik 
negocjacji COP 15, które mają się odbyć 
w Kopenhadze w 2009 r., Unia 
Europejska powinna zacząć 
przygotowywać surowsze cele w zakresie 
redukcji emisji na rok 2020 i kolejne lata 
oraz powinna dążyć do zapewnienia, że po 
roku 2013 wspólnotowy system umożliwi 
w razie konieczności określenie bardziej 
rygorystycznych limitów emisji, jako część 
wkładu Unii w nowe porozumienie 
międzynarodowe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić duże ambicje Parlamentu w odniesieniu do zwalczania zmian 
klimatycznych. Najlepszą drogą do wypełnienia tego zadania jest zawarcie 
międzynarodowego porozumienia, które ma nastąpić w Kopenhadze do końca 2009 r. Ten 
wniosek powinien być postrzegany jako dowód na ogromne oddanie UE tej sprawie, ale także 
jako sygnał, że UE przygotowuje się do ustalenia zaostrzonych celów, które pojawią się wraz 
z zawarciem nowego porozumienia. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
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instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki, chociaż takie 
instalacje powinny mieć prawo do 
dobrowolnego pozostania w ramach tego 
wspólnotowego systemu. Biorąc pod 
uwagę prostotę systemu administrowania, 
próg ten oferuje stosunkowo największe 
korzyści jeśli chodzi o ograniczenie 
kosztów administracyjnych dla każdej tony 
emisji nieobjętej systemem. Podczas 
rewizji niniejszej dyrektywy należałoby 
rozważyć zmianę wspomnianego progu, 
biorąc pod uwagę wkład małych instalacji 
w całkowity poziom emisji, obciążenia 
administracyjne oraz doświadczenie 
zdobyte we wprowadzaniu podobnych 
środków. W następstwie zrezygnowania z 
pięcioletnich okresów przydziału 
uprawnień, a także celem zwiększenia 
pewności i przewidywalności, należy 
ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wciąż poszukiwać możliwości dalszego zmniejszania obciążeń 
administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, unikać niepotrzebnych kosztów 
administracyjnych i biurokracji oraz zwiększać wydajność systemu. W chwili obecnej jedna 
trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez system to małe instalacje, które łącznie 
stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych emisji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 
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ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Podstawową zasadą przyznawania 
uprawnień powinna być zatem ich sprzedaż 
w drodze licytacji, ponieważ jest to 
najprostszy system, uważany również 
powszechnie za najbardziej wydajny 
ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno 
także wyeliminować nadzwyczajne zyski 
oraz zapewnić nowym podmiotom 
rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Podstawową zasadą przyznawania 
uprawnień powinna być zatem ich sprzedaż 
w drodze licytacji, ponieważ jest to 
najprostszy system, uważany również 
powszechnie za najbardziej wydajny 
ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno 
także wyeliminować nadzwyczajne zyski 
oraz zapewnić nowym podmiotom 
rynkowym oraz gospodarkom o szybkim
tempie rozwoju takie same warunki 
konkurencji, jak w przypadku istniejących 
instalacji. Komisja winna nadzorować 
licytacje oraz dalsze funkcjonowanie 
rynku dwutlenku węgla celem 
zapewnienia, że te dwa cele zostaną 
osiągnięte. Aby zapewnić wspólne i spójne 
podejście do sprzedaży w drodze licytacji 
w całej Unii, sprzedażą ta powinna 
kierować Komisja lub kompetentny w tym 
zakresie organ wyznaczony przez Komisję. 
Zagwarantowałoby to również dostęp do 
kwoty dochodu z licytacji oraz 
wykorzystanie go w wydajniejszy 
i skuteczniejszy sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć niepewność przedsiębiorców, poczynić postępy w zakresie harmonizacji 
i zmaksymalizować wydajność, licytacje powinny być zarządzane centralnie. Ponadto 
Komisja winna monitorować wpływ sprzedaży w drodze licytacji celem zapewnienia, że 
dostarcza ona spodziewanych korzyści.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 

(15) Borąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
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klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % 
dochodów ze sprzedaży uprawnień w 
drodze licytacji na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i przystosowanie się 
do skutków zmian klimatu, finansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 
r. dwudziestoprocentowego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r., wychwytywanie 
gazów cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto 
organów publicznych z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji i uwzględnia 
ewentualne zmniejszenie wpływów z 
podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
wykorzystania tych środków nie zwalnia 
państw członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu 
WE, dotyczącego powiadamiania o 

klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
pobranie dochodów ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji na poziomie 
Wspólnoty na dwa cele: po pierwsze 
w celu finansowania projektów w Unii, 
które spowodują ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych oraz pomogą Unii w 
realizacji celu związanego z emisjami 
gazów cieplarnianych założonego na rok 
2020, jednocześnie minimalizując wszelki 
negatywny wpływ na osiągnięcie celów 
społecznych oraz bezpieczeństwo dostaw 
energii i po drugie w celu poczynienia 
ważnych inwestycji w rozwijającej się 
części świata, aby wesprzeć ją w 
dostosowaniu się do skutków zmian 
klimatycznych i ograniczeniu emisji, np. 
poprzez fundusz na rzecz zwalczania 
wylesiania, wkładu w Fundusz Energii 
Odnawialnej i Efektywności Energetycznej 
oraz działań zmierzających do rozwinięcia 
infrastruktury administracyjnej 
niezbędnej do skutecznego zarządzania 
projektami i ich skutecznej realizacji.
Finansowanie to winno stanowić dodatek 
do finansowania dostępnego na mocy 
istniejących obecnie systemów 
wspólnotowych takich jak siódmy 
program ramowy na rzecz badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013). W krajach rozwijających się 
inwestycje powinny koncentrować się 
przede wszystkim na wspieraniu 
zrównoważonego rozwoju 
w społecznościach lokalnych. Celem 
zapewnienia wydajności tego 
dodatkowego finansowania na rzecz 
łagodzenia skutków zmian klimatycznych 
i dostosowania w krajach rozwijających 
się, Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić, żeby ich programy 
pomocy na rzecz rozwoju były co najmniej 
neutralne w skutkach pod względem 
emisji dwutlenku węgla. Ponadto dochody 
ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
powinny zostać wykorzystane na pokrycie 
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określonych środkach krajowych. Ta 
dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
wyniku jakichkolwiek przyszłych procedur 
pomocy państwowej, które mogą zostać 
rozpoczęte zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Aby uniknąć 
zakłóceń konkurencji, producenci energii 
elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne 

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i
składowania dwutlenku węgla nie powinny 
być przyznawane żadne bezpłatne 
uprawnienia, ponieważ zachęty do 
stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi potrzeba 
zrzeczenia się przydziałów. Aby uniknąć 
zakłóceń konkurencji, producenci energii 
elektrycznej mogą otrzymać bezpłatne 
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przydziały za energię cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w przypadku, gdy tego 
rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

przydziały za energię cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w przypadku, gdy tego 
rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami. 
Aby uniknąć postawienia ich 
w niekorzystnej sytuacji względem innych, 
mniej efektywnych pod względem 
ograniczania emisji producentów energii 
cieplnej, nieobjętych systemem 
wspólnotowym, producenci energii 
cieplnej dostarczający energii do 
najbardziej efektywnych instalacji 
należących do sieci ciepłowniczych 
powinni otrzymywać bezpłatne przydziały, 
pod warunkiem, że takie instalacje 
reprezentować będą wysoki standard pod 
względem emisyjności dwutlenku węgla, 
wcześniej określony przez Komisję. 

Or. en

Uzasadnienie

Sieci ciepłownicze, jeżeli oparte są na najbardziej wydajnych pod względem emisji dwutlenku 
węgla technologiach, stanowią ważny środek ograniczania emisji. Jednak największą 
konkurencją na rynku ciepłowniczym są dla nich pojedyncze kotły zasilane paliwem 
kopalnianym, które nie są objęte systemem EU ETS. Celem uniknięcia fałszywych zachęt 
skłaniających do zwiększania emisji, najbardziej wydajne projekty w zakresie sieci 
ciepłowniczych powinny kwalifikować się do uzyskania nieodpłatnych przydziałów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Celem zagwarantowania 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
emisji dwutlenku węgla i rynku energii 
elektrycznej, sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji na okres rozpoczynający 
się w 2013 r. powinna zacząć się 
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najpóźniej w roku 2011 i opierać się na 
jasnych i obiektywnych, określonych 
z odpowiednim wyprzedzeniem, zasadach.

Or. en

Uzasadnienie

Terminowe, skuteczne i wystarczająco płynne funkcjonowanie rynku emisji dwutlenku węgla 
ma zasadnicze znaczenie dla wsparcia wydajnego działania rynku energii elektrycznej. 
Ponieważ rynek ten charakteryzuje się umowami terminowymi, faktyczna sprzedaż w drodze 
licytacji powinna rozpocząć się z dużym wyprzedzeniem. Ponadto, zasady sprzedaży w drodze 
licytacji i szczegółowe przepisy związane z jej organizacją powinny być publikowane z dużym 
wyprzedzeniem, tak aby umożliwić przedsiębiorstwom optymalizację ich strategii 
przetargowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w ramach 
którego bezpłatne uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80 % kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. 
Liczba bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

(17) Należy wytyczyć wyraźny cel 
rozszerzenia pełnej sprzedaży w drodze 
licytacji na wszystkie sektory. Jednak w 
przypadku pozostałych sektorów objętych 
systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w ramach 
którego bezpłatne uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80 % kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. 
Liczba bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest jednak podkreślenie, że nieodpłatne uprawnienia to jedynie rozwiązanie 
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przejściowe, a ostatecznym celem jest objęcie wszystkich sektorów sprzedażą w drodze 
licytacji.

Poprawka 8

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, 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 
elektrycznej przez nowe podmioty. 

(18) Celem wzmocnienia zachęt dla 
przemysłu, aby inwestował w technologie i 
procesy produkcyjne przyjazne dla 
środowiska, przejściowy system 
bezpłatnych uprawnień dla instalacji 
powinien zostać ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów, tzw. „standardów”. Standardy 
te powinny być ustalone dla każdego 
sektora objętego wspólnotowym systemem. 
Powinny one opierać się na najlepszych 
technologiach charakteryzujących się 
najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii oraz technologiach dostępnych na 
rynku, a także powinny uwzględniać
substytuty, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy, 
odnawialnych źródeł energii i kogeneracji
oraz wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Celem zapewnienia, że 
wszystkie podmioty działające na rynku 
będą zachęcane do dostosowania się do 
najlepszych praktyk w swoich sektorach, 
poszczególne instalacje nie powinny 
otrzymywać przydziałów na wyższym 
poziomie, niż wskazano w odpowiednich 
standardach. Ogólnie, przepisy rządzące 
bezpłatnym przydzielaniem uprawnień 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 
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Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

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 
licytacji. Przed ustanowieniem 
standardów Komisja winna skonsultować 
się ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zachęcenie przemysłu do przygotowania się do gospodarki niskoemisyjnej. 
Dlatego też uprawnienia, które nie zostaną sprzedane, powinny być przydzielane nie na 
podstawie przeszłych przydziałów (ang. grandfathering), co przynosi korzyść już istniejącym 
przedsiębiorstwom i technologiom, lecz na podstawie najlepszych dostępnych technologii. 
Taki sposób przydziału będzie korzystny dla energooszczędnych przedsiębiorstw, które 
zainwestowały w procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Komisja powinna kontynuować 
analizę innych środków promowania 
najbardziej niskoemisyjnych 
i energooszczędnych praktyk w sektorach 
objętych systemem wspólnotowym, jak 
również w innych sektorach. 
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W szczególności winna ona zbadać do 
września 2009 r. możliwość opracowania 
dla całej UE systemu tzw. białych 
certyfikatów, co przyniosłoby korzyści dla 
podmiotów dokonujących inwestycji 
w zakresie wydajności energii.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych Komisję wzywa się do zbadania, czy należy wysunąć wniosek 
dotyczący tzw. białych certyfikatów w oparciu o pierwsze trzy lata stosowania tej dyrektywy. 
Nie ustalono jednak konkretnej daty zakończenia tego ważnego badania. W ramach projektu 
„Euro White Cert” analizowana jest obecnie możliwość stworzenia ogólnounijnego systemu 
tzw. białych certyfikatów oraz jego potencjalne powiązanie z EU ETS.

Poprawka 10

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 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 

(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 i jeżeli 
nie zostaną ustalone wiążące 
porozumienia sektorowe z dającymi się 
kontrolować i weryfikować światowymi 
celami w zakresie ograniczania emisji, 
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 
związane z przenoszeniem 
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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. 

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, Komisja winna 
wesprzeć sporządzenie i zawarcie 
światowego porozumienia sektorowego, 
a w przypadku niemożności zawarcia 
takiego porozumienia, Wspólnota powinna 
dokonać bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków powinno być
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. 

Or. en

Uzasadnienie

W obliczu braku porozumienia międzynarodowego, światowe porozumienia sektorowe 
pomiędzy przedsiębiorstwami danego sektora – jeżeli obejmują one obiektywne 
i weryfikowalne cele z zakresu ograniczania emisji – stanowią lepszą alternatywę, niż 
udzielanie nieodpłatnych uprawnień i/lub ryzykowanie, że wysokoemisyjne produkcje 
przenoszone będą do krajów trzecich i nastąpi utrata miejsc pracy i inwestycji. Dlatego też, 
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o ile to potrzebne i możliwe, Komisja winna w sposób aktywny wesprzeć zawarcie tych 
światowych porozumień sektorowych. 

Poprawka 11

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 importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 

(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. Jednocześnie 
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 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 
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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.

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

Porozumienie międzynarodowe jest preferowanym rozwiązaniem. Jednak UE potrzebuje 
„planu B”, który wciąż będzie zapewniał przedsiębiorcom i inwestorom niezbędną pewność 
i przewidywalność. Aby nie zaszkodzić międzynarodowym negocjacjom, wykaz potencjalnie 
narażonych sektorów nie powinien zostać opublikowany przed konferencją w Kopenhadze. 
Jednak w przypadku, gdyby konferencja w Kopenhadze nie poskutkowała zawarciem 
porozumienia, należy możliwe najszybciej podjąć decyzje dotyczące odnośnych sektorów 
i stosownych działań, ponieważ to także wpłynie na ilość uprawnień udostępnionych do 
sprzedaży w drodze licytacji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu zwiększenia przejrzystości 
oraz zapobieżenia nadużyciom rynkowym, 
łącznie ze szkodliwymi działaniami 
spekulacyjnymi w handlu uprawnieniami 
i ich pochodnymi, Komisja powinna 
rozważyć stosowanie do handlu emisjami 
wspólnotowych zasad odnoszących się do 
instrumentów finansowych, jak również 
publikację wszelkich istotnych dla rynku 
informacji, które mogłyby wpłynąć na taki 
handel. Komisja powinna kontynuować 
monitorowanie rozwoju rynku dwutlenku 
węgla celem zapewnienia, że ten system 
wspólnotowy w dalszym ciągu będzie 
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pełnił swoją podstawową funkcję 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
w efektywny pod względem kosztów oraz 
wydajny gospodarczo sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe jest zapewnienie stosowania zasad rządzących instrumentami finansowymi 
w odniesieniu do handlu uprawnieniami w celu zwiększenia pewności przedsiębiorców oraz 
podniesienia przejrzystości. Wykorzystywanie w handlu informacji poufnych i manipulacja 
rynkowa mogłyby nie tylko zakłócić działanie rynku, ale także obniżyć jego wiarygodność 
i pewność inwestorów, prowadząc do fałszywych sygnałów dotyczących cen oraz braku 
płynności rynkowej. Ponadto w związku ze zdefiniowaniem uprawnień jako instrumentów 
finansowych, ich handel podlegać będzie nadzorowi organów finansowych oraz będą miały 
do nich zastosowanie zasady rządzące na przykład funduszami inwestycyjnymi.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Winno się zachęcać kraje trzecie 
sąsiadujące z Unią do włączenia się w ten 
system wspólnotowy, jeżeli działają one 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Dla 
promowania tego celu Komisja powinna 
dołożyć wszelkich starań podczas 
negocjacji oraz w odniesieniu do 
udzielania wsparcia finansowego 
i technicznego krajom kandydującym oraz 
potencjalnym krajom kandydującym, 
a także krajom objętym europejską 
polityką sąsiedztwa. Ułatwiłoby to 
przekazywanie tym krajom technologii 
i wiedzy, co stanowi ważny sposób 
dostarczania wszystkim ekonomicznych, 
ekologicznych oraz społecznych korzyści.

Or. en
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Uzasadnienie

Zachęcenie krajów sąsiadujących z UE do przyłączenia się do EU ETS jest kwestią kluczową. 
Jest to nie tylko istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju, ale także odnosi się 
do kwestii przenoszenia do krajów trzecich wysokoemisyjnych produkcji przez 
przedsiębiorstwa transgraniczneUE. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a)Ważne jest, aby system został w 
przyszłości rozszerzony, tak aby 
obejmował inne podmioty emitujące 
znaczne ilości gazów cieplarnianych, 
zwłaszcza w sektorze transportu, takie jak 
przedsiębiorstwa transportu morskiego. 
W tym celu Komisja powinna możliwie 
najszybciej zaproponować odpowiednie 
poprawki, razem z oceną wpływu, tak aby 
do roku 2013 włączyć sektor transportu 
morskiego w ramy tego wspólnotowego 
systemu i żeby ustalić termin włączenia 
w ten system transportu drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dalsze włączanie w EU ETS transportu, zwłaszcza morskiego. W chwili obecnej 
brakuje należytej oceny wpływu oraz wiarygodnych danych. Jednak podczas kolejnego 
przeglądu Komisja winna rozszerzyć zakres systemu. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Celem zapewnienia równych szans 
na rynku wewnętrznym, Komisja 
powinna, o ile to stosowne, opracować 
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wytyczne lub przedstawić wnioski w celu 
dalszej harmonizacji w zakresie 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
w kwestiach takich jak używane definicje, 
obciążenia i kary.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić większą pewność prawną oraz stworzyć rzeczywiście równe szanse dla 
wszystkich podmiotów w UE, przewidzieć należy dalszą harmonizację, na przykład 
w odniesieniu do definicji (zamykanie) oraz grzywien i kar płaconych przez państwa 
członkowskie. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Informacje o stosowaniu niniejszej 
dyrektywy powinny być łatwo dostępne, 
w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). Aby wspomóc 
przedsiębiorców, a w szczególności MŚP, 
celem dostosowania się do wymogów 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie powinny stworzyć krajowe 
punkty informacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele firm objętych systemem EU ETS to MŚP, którym brakuje wystarczających źródeł 
informacji, i które mogą znajdować się w niekorzystnym położeniu w stosunku do dużych firm 
pod względem uzyskiwania uprawnień poprzez sprzedaż w drodze licytacji i handel. Minimum 
tego, co można uczynić w tej sprawie, to zapewnienie im łatwego dostępu do informacji na 
temat szczegółowych wymogów. Najlepsze praktyczne rozwiązania tej sytuacji różnią się 
w poszczególnych państwach członkowskich, w zależności od istniejących specyficznych ram 
instytucjonalnych, jak w przypadku dyrektywy REACH.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera (b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

"h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych w następstwie 
przedłożenia Komisji wykazu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1;”

„(h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych lub wznowienie 
takiego pozwolenia ze względu na zmianę 
jego charakteru lub funkcjonowania lub 
znaczne rozszerzenie jego możliwości 
w następstwie przedłożenia Komisji 
wykazu, o którym mowa w art. 11 ust. 1;”

Or. en

Uzasadnienie

Problem „przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich” mógłby zostać 
częściowo rozwiązany dzięki umożliwieniu wzrostu produkcji w Europie. Jeżeli znaczne 
zwiększenie obecnie istniejących możliwości (które zazwyczaj pociąga za sobą inwestycje 
w zakresie wydajności energii) traktowane będzie jako nowy operator, uruchomione mogą 
zostać nowe, bardziej wydajne inwestycje. Celem zapewnienia równych szans dla wszystkich, 
Komisja winna dostarczyć wytycznych na temat tego, co dokładnie stanowi znaczne 
rozszerzenie możliwości.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Począwszy od 2013 r. Komisja lub 
właściwy organ wyznaczony przez Komisję
dokonują sprzedaży w drodze licytacji 
wszystkich przydziałów, które nie są 
rozdzielane bezpłatnie zgodnie z art. 10a.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby ograniczyć niepewność przedsiębiorców, poczynić postępy w zakresie harmonizacji 
i zmaksymalizować wydajność, sprzedaż w drodze licytacji powinna być zarządzana 
centralnie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
w każdym państwie członkowskim, składa 
się z:

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy wciąż aktualna jest kwestia zróżnicowania ilości praw aukcyjnych dla 
uczestników licytacji w różnych państwach członkowskich, sprzedaż w drodze licytacji 
powinna być zarządzana w sposób centralny. Wyjaśnienie tego wymaga wprowadzenia 
niniejszej zmiany.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w ramach odpowiedniego funduszu 
zarządzanego na poziomie Wspólnoty 
przez Komisję bądź właściwy organ 
wyznaczony przez Komisję na następujące 
cele:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży w drodze licytacji również powinny być wykorzystywane do tworzenia 
niskoemisyjnych sektorów przyszłości oraz ich wspierania. Istniejące platformy 
technologiczne w dziedzinie ekologicznych technologii, wydajności energetycznej oraz 
niskoemisyjnego transportu mogłyby odegrać pożyteczną rolę w tym zakresie.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ea) aby rozwinąć możliwości 
instytucjonalne w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w celu skutecznego 
opracowania projektów w zakresie 
ograniczania emisji oraz zarządzania 
nimi;”

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowym priorytetem we wspieraniu ograniczania emisji węgla w rozwijających się 
krajach świata jest zagwarantowanie, żę będą istniały możliwości instytucjonalne 
i administracyjne w odniesieniu do skutecznego opracowania projektów i zarządzania nimi –
na przykład dokumenty ewidencji gruntów w przypadku projektów z zakresu leśnictwa.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(ga) aby finansować niezbędną 
infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza 
w państwach członkowskich na obrzeżach 
Unii lub odłączonych od szerszych 
unijnych sieci energetycznych, które mogą 
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stać w obliczu coraz większego zagrożenia 
związanego z opieraniem się na imporcie 
energii elektrycznej z krajów trzecich 
w wyniku działania systemu 
wspólnotowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie na obrzeżach UE, a w szczególności należące do 
wyizolowanych sieci, wyrażają obawy, że stosowanie UE ETS może prowadzić do silniejszego 
uzależnienia od importu energii z krajów trzecich, jako że producenci energii starają się 
usytuować się zagranicą. Słuszne jest zatem, by niektóre z dochodów ze sprzedaży w drodze 
licytacji odkładane były celem tworzenia podstawowej infrastruktury energetycznej, która 
może wesprzeć łagodzenie takich wpływów.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 25

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

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

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, częstotliwości, 
organizacji, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży 
w sposób otwarty, przejrzysty, 
przewidywalny, nieskomplikowany
i niedyskryminujący. W rozporządzeniu 
tym powołuje się organ właściwy do 
administrowania sprzedaży na poziomie 
wspólnotowym, zgodnie z ust. 1. Licytacje 
są zaprojektowane w taki sposób, by:

(a) proces licytacyjny był przewidywalny 
pod względem harmonogramu, 
częstotliwości, z jaką jest organizowany,
oraz ilości dostępnych uprawnień;
(b) cena uprawnień była określana przez 
rynek oraz żeby zachowana była 
wystarczająca płynność rynku;
(c) wszyscy uczestnicy mieli równy dostęp 
do informacji;
(d) zapewnić operatorom, a w 
szczególności wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, pełny i preferencyjny 
dostęp do licytacji; oraz

(e) zapobiec zakłócaniu przebiegu licytacji 
przez innych uczestników poprzez, między 
innymi, zmowę w celu podbijania cen, 
manipulację rynkową oraz nadużywanie 
dominującej pozycji. 
Rozporządzenie zawiera szczególne środki 
zmierzające do ograniczenia wszelkiego 
szkodliwego wpływu, jaki spekulacja 
finansowa ze strony innych uczestników 
licytacji może wywrzeć na efektywność 
działań ekologicznych lub wydajność 
kosztów systemu wspólnotowego. Komisja 
konsultuje się na temat treści takiego 
rozporządzenia ze wszystkimi 
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odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Aby rynek dwutlenku węgla mógł sprawnie funkcjonować, sprzedaż w drodze licytacji 
powinna rozpocząć się na długo przed rozpoczęciem faktycznego okresu handlu 
uprawnieniami, a zasady licytacji oraz szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji 
powinny być publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem w celu umożliwienia podmiotom 
działającym na rynku przygotowanie się oraz uniknięcie niepewności oraz niestabilności 
rynkowej. Ponadto szczegółowy projekt licytacji powinien być stworzony w taki sposób, aby 
najlepiej, jak to możliwe unikać zachowań spekulacyjnych i antykonkurencyjnych.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe zasady dotyczące rozdzielania przydziałów nieodpłatnych emisji powinny zostać 
ustanowione w możliwie najkrótszym terminie. Informacje te są kluczowe dla odnośnego 
sektora i wpłyną na decyzje w zakresie inwestycji. Ponieważ większość z zaangażowanych 
sektorów przemysłu charakteryzuje się stosunkowo długim okresem realizacji i długofalowymi 
perspektywami inwestycyjnymi, im szybciej znane będą szczegółowe zasady oraz mechanizmy 
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przydzielania uprawnień, tym skuteczniej mogą one zostać wzięte pod uwagę przez 
inwestorów oraz przedsiębiorców podczas podejmowania decyzji biznesowych. 

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym ustanawiają zharmonizowane 
standardy dla emisji gazów oraz 
wydajności zużycia energii dla urządzeń 
w każdym sektorze otrzymującym 
nieodpłatne przydziały. Te sektorowe 
standardy opierają się na najlepszych 
technologiach charakteryzujących się 
najniższymi emisjami gazów
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii oraz na technologiach dostępnych 
na rynku, włączając w to zamienniki, 
alternatywne procesy produkcyjne, 
wykorzystanie biomasy, kogeneracji oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Nieodpłatne rozdzielanie 
uprawnień wśród instalacji nie odbywa się 
na poziomie wyższym, niż wskazany przez 
odpowiedni standard sektorowy, tak aby 
skorzystali na tym najbardziej skuteczni 
operatorzy. Ogólnie, środki, o których 
mowa w pierwszym akapicie nie stanowią 
zachęty do zwiększania emisji. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży stronom 
trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie sektory powinny możliwie najszybciej przygotować się do gospodarki 
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niskoemisyjnej. Dlatego też bezpłatne uprawnienia nie powinny być przydzielane na 
podstawie historycznych przydziałów, co przynosi korzyść już istniejącym przedsiębiorstwom 
i technologiom, ale na podstawie najlepszych dostępnych technologii. Taki sposób przydziału 
będzie korzystny dla energooszczędnych przedsiębiorstw, które zainwestowały w procesy 
produkcyjne przyjazne dla środowiska. Energia elektryczna, która została wytworzona 
z energii będącej produktem ubocznym procesu przemysłowego, ale nie została udostępniona 
na rynku, nie powinna być objęta systemem licytacji, tak aby zniechęcić do spalania gazów 
odlotowych. 

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
sporządzi sprawozdanie na temat wyników 
prowadzonych przez nią badań 
dotyczących stosowności dyrektywy 
w sprawie białych certyfikatów, zgodnie 
z art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych1. W szczególności 
sprawozdanie to określa możliwość 
utworzenia obowiązkowego, 
ogólnowspólnotowego systemu handlu 
białymi certyfikatami, dostarczając 
dalszych zachęt dla operatorów 
korzystających z nieodpłatnych uprawnień 
do inwestowania w metody i technologie 
charakteryzujące się niskim zużyciem 
energii, ustanawiając obowiązkowe dla 
uczestników cele lub limity związane 
z wydajnością energetyczną i zapewniając 
system certyfikatów, którymi można 
handlować, mogący powstać poprzez 
przyjęcie metod i technologii wydajnych 
pod względem zużycia energii. Jeżeli 
sprawozdanie wykaże, że taki system byłby 
korzystny z punktu widzenia ochrony 
środowiska, efektywności kosztów oraz 
praktycznej wykonalności, a także byłby 
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zgodny z zasadami lepszych regulacji 
prawnych, do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja złoży stosowne wnioski 
legislacyjne.
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 4 ust. 5 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych Komisję wzywa się do zbadania, czy należy wysunąć wniosek 
dotyczący tzw. białych certyfikatów w oparciu o pierwsze trzy lata stosowania tej dyrektywy. 
Nie ustalono konkretnej daty zakończenia tego ważnego badania. W ramach projektu „Euro 
White Cert” wspieranego przez program „Inteligentna Energia dla Europy”, analizowana 
jest obecnie możliwość stworzenia ogólnounijnego systemu tzw. białych certyfikatów oraz 
jego potencjalne powiązanie z EU ETS.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Energia 
cieplna dostarczana do najbardziej 
wydajnych instalacji należących do sieci 
ciepłowniczych uzyskuje bezpłatne 
przydziały uprawnień. Aby ubiegać się 
o bezpłatne uprawnienia, instalacje te 
muszą odpowiadać wysokim standardom 
w zakresie emisji dwutlenku węgla 
ustanowionym przez Komisję w środkach 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1. 
Po 2013 r. całkowita liczba przydziałów 
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dla tego rodzaju instalacji z tytułu 
produkcji energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Sieci ciepłownicze, jeżeli oparte są na najbardziej wydajnych pod względem emisji dwutlenku 
węgla technologiach, stanowią ważny środek ograniczania emisji. Jednak największą 
konkurencją na rynku ciepłowniczym są dla nich pojedyncze kotły zasilane paliwem 
kopalnianym, które nie są objęte systemem EU ETS. Celem uniknięcia fałszywych zachęt 
skłaniających do rezygnowania z sieci ciepłowniczych, najbardziej wydajne projekty powinny 
kwalifikować się do uzyskania nieodpłatnych uprawnień. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b ( nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
opublikuje ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane zasady rozdzielania 
przydziałów z rezerwy na nowych 
operatorów. Środek ten, mający na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 
[23 ust. 3].

Jeżeli będzie to stosowne, Komisja może 
opublikować wytyczne dotyczące 
stosowania definicji nowych operatorów.”

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe szanse dla wszystkich podmiotów oraz przewidywalność, należy 
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stworzyć jasno zdefiniowane ogólnowspólnotowe zasady dotyczące przydziałów z rezerwy 
przeznaczonej dla nowych operatorów, łącznie z kwestią dotyczącą tego, co zrobić 
z jakąkolwiek nadwyżką niewykorzystanych uprawnień, a także dalsze wytyczne na temat 
znaczenia sformułowania „znaczne rozszerzenie możliwości”. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2010 r., 
a następnie co 4 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku międzynarodowego porozumienia, należy jak najszybciej określić sektory 
podatne na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz odpowiednie 
działania. Kwestia ta jest nie tylko kluczowa dla zainteresowanych sektorów, ale mogłaby 
także wpłynąć na ilość uprawnień dostępnych na licytacji i w związku z tym jest istotna dla 
całego rynku dwutlenku węgla. Ponowna, przeprowadzana co 3 lata ocena zainteresowanych 
sektorów niepotrzebnie spowoduje niepewność rynkową, która szkodzi inwestycjom. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 

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

instalacji poza Wspólnotą, biorąc przy tym 
pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę bezpośrednią utratę konkurencyjności UE w kontekście miejsc pracy 
oraz (bezpośrednich, zagranicznych) inwestycji. System handlu nie powinien być 
zaprojektowany w taki sposób, aby skutkował wyłącznie „eksportem miejsc pracy 
i importowaniem zanieczyszczenia środowiska”.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 9 – akapit trzeci – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(da) efekt wliczenia kosztów CO2  w ceny 
energii elektrycznej w odnośnym sektorze 
lub podsektorze ”

Or. en

Uzasadnienie

Producenci energii elektrycznej wliczają koszty CO2 w ceny energii elektrycznej. Dla 
niektórych sektorów narażonych na niebezpieczeństwo przenoszenia wysokoemisyjnych 
produkcji do krajów trzecich (na przykład sektor aluminium) te pośrednie skutki EU ETS są 
nawet sześć razy istotniejsze, niż bezpośrednie efekty działania systemu EU ETS. Podczas 
sprawdzania, które sektory powinny otrzymać bezpłatne przydziały, Komisja powinna zatem 
uwzględnić te skutki pośrednie.

Poprawka 34

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

 Wobec braku międzynarodowego porozumienia, należy jak najszybciej określić sektory 
podatne na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich oraz odpowiednie 
działania, które należy podjąć celem rozwiązania problemu. Informacja ta jest nie tylko 
kluczowa dla zainteresowanych sektorów, ale także wpłynie na ilość uprawnień dostępnych 
na licytacji i w związku z tym jest istotna dla całego rynku dwutlenku węgla.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„7a. W celu osiągnięcia porozumienia, 
o którym mowa w ust. 5 oraz opracowania 
i zastosowania nowego porozumienia 
międzynarodowego, o którym mowa 
w ust. 6, Komisja bada możliwości 
stworzenia systemu wspólnotowego w celu 
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wsparcia „złotego standardu” projektów 
CDM, które wspierają zalesianie, 
ponowne zalesianie, ograniczone emisje 
pochodzące z wylesiania oraz inne 
zrównoważone działania w dziedzinie 
leśnictwa, łącznie z zapobieganiem erozji 
oraz oczyszczaniem ścieków. 
W szczególności Komisja zbada, czy część 
jednostek CER przyznawanych 
uczestnikom tego systemu wspólnotowego 
celem przestrzegania ich limitów emisji 
powinna pochodzić konkretnie z tych 
źródeł. Do dnia 1 września 2010 r. 
Komisja powinna opracować 
sprawozdanie zawierające odpowiednie 
wnioski.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, aby zewnętrzne kredyty wchodzące do systemu EU ETS były w jak 
największym stopniu zgodne z akredytacją w ramach „złotego standardu” celem 
zagwarantowania, że UE wspiera jedynie dodatkowe działania o dobrej jakości oraz 
z jasnymi kryteriami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zagwarantuje to, że związane 
z UE finansowanie w zakresie dwutlenku węgla poskutkuje rzeczywistym ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych oraz wzmożeniem wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w krajach najbiedniejszych.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W art. 12 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„1a. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
złoży stosowne wnioski legislacyjne, które 
zapewnią, że rynek uprawnień do emisji 
będzie chroniony przed wykorzystywaniem 
poufnych informacji oraz manipulacją 
rynkową. W szczególności Komisja 
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rozważy, czy na potrzeby niniejszej 
dyrektywy uprawnienia będą 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

Nie jest jasny prawny charakter uprawnień na rynku finansowym. Niektóre kraje uważają je 
za instrumenty finansowe, handel którymi nadzorowany jest przez organ zajmujący się 
usługami finansowymi, podczas gdy inne kraje postrzegają je jako zwykły towar, a jedynie ich 
pochodne uważane są za instrumenty finansowe. W kwestii tej ważne jest poczynienie 
wyjaśnień celem wzmocnienia pewności biznesowej i zwiększenia przejrzystości. 
Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacja rynkowa mogą zakłócić funkcjonowanie 
rynku, obniżyć jego wiarygodność i zaszkodzić pewności inwestorów.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15a

Ujawnianie informacji i tajemnica 
zawodowa

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewnią, że wszystkie decyzje 
i sprawozdania dotyczące ilości oraz 
przydzielania uprawnień, a także 
monitorowania i weryfikacji emisji oraz 
składania sprawozdań na ten temat będą 
natychmiast ujawniane w sposób 
gwarantujący szybki dostęp do takich 
informacji oraz w oparciu o zasadę 
niedyskryminacji.
2. Obowiązek dochowania tajemnicy 
zawodowej stosuje się do wszystkich osób, 
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które pracują lub pracowały dla Komisji 
lub dla właściwych instytucji państw 
członkowskich oraz dla organów, którym 
Komisja bądź właściwe instytucje państw 
członkowskich mogły powierzyć pewne 
zadania. Informacje objęte tajemnicą 
zawodową nie mogą zostać ujawnione 
żadnej osobie ani organowi, z wyjątkiem 
ujawnienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi.”

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe jest zapewnienie stosowania zasad rządzących instrumentami finansowymi 
w odniesieniu do handlu uprawnieniami w celu zwiększenia pewności przedsiębiorców oraz 
podniesienia przejrzystości. Publikowanie przez Komisję i państwa członkowskie informacji 
istotnych dla rynku powinno być rygorystycznie i wyraźnie uregulowane. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W art. 18 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„Komisja lub właściwy organ wyznaczony 
przez Komisję zarządza na poziomie 
wspólnotowym licytacją uprawnień 
określonych w art. 10. Ten właściwy 
organ ściśle koordynuje swoje działania 
z pracą odpowiednich organów 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie. W szczególności zapewnia, 
że właściwe instytucje w każdym państwie 
członkowskim otrzymają pełne i rzetelne 
dane dotyczące przydzielania uprawnień 
w drodze licytacji instalacjom 
znajdującym się w zakresie ich 
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jurysdykcji.”

Or. en

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1ba. W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz procesu rozszerzania 
Komisja zmierza do zawarcia porozumień 
z zainteresowanymi krajami, aby włączyć 
je w omawiany system wspólnotowy lub 
zapewnić wzajemne uznawanie 
uprawnień.”

Or. en

Uzasadnienie

Zachęcenie krajów sąsiadujących z UE do przyłączenia się do EU ETS jest kwestią kluczową. 
Jest to nie tylko istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju, ale także odnosi się 
do kwestii przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji firm UE zagranicę. 

Poprawka 40

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 

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 
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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:

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

Celem zmniejszenia obciążeń administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
uniknięcia niepotrzebnych kosztów administracyjnych i biurokracji oraz celem wzmocnienia 
wydajności systemu, małe instalacje powinny mieć możliwość wyłączenia z systemu, o ile 
istnieć będą równoważne środki. Jedna trzecia wszystkich instalacji spalania objętych przez 
system to małe instalacje, które łącznie stanowią jedynie 2% całkowitych odnotowanych 
emisji.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2a. Instalacje wyłączone z systemu 
wspólnotowego zgodnie z ust. 1 i 2, które 
pragną pozostać dobrowolnie w ramach 
systemu, mogą to dalej czynić. Państwa 
członkowskie umożliwiają to 
i powiadamiają Komisję o wszelkich 
takich przypadkach podczas dostarczania 
powiadomienia na mocy ust.1.”

Or. en

Uzasadnienie

Powinny zostać określone przepisy dla tych małych instalacji, które wolą pozostać objęte 
systemem UE ETS, np. ze względu na już poczynione inwestycje.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) artykuł 30 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 30

Przegląd oraz dalszy rozwój

…

1. Na podstawie doświadczenia 
związanego ze stosowaniem niniejszej 
dyrektywy … oraz w świetle działań 
w kontekście międzynarodowym, 
Komisja sporządza sprawozdanie 
w sprawie stosowania niniejszej 
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dyrektywy mając na uwadze:

(a) … czy … inne odnośne sektory 
… oraz … działania, między innymi 
sektory transportu, sektor przemysłu 
ciepłowniczego na potrzeby domowe 
i handlowe oraz rolne powinny zostać 
objęte systemem wspólnotowym;
(b) dalszą harmonizację definicji, 
obciążeń i kar;
(c) standardy w zakresie wyłączania 
małych instalacji z systemu 
wspólnotowego w przypadkach, gdy 
istnieją równoważne środki;
(d) wszelkie środki konieczne do 
zapobiegania nadużyciom rynkowym oraz 
szkodliwej spekulacji. …

2. Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Radzie do dnia 30 czerwca 2015 r., 
któremu w miarę potrzeb towarzyszą 
wnioski.
3. Komisja możliwie najszybciej wysunie 
wnioski legislacyjne, aby do roku 2013 
włączyć sektor transportu morskiego 
w system wspólnotowy.
4. Do roku 2013 Komisja złoży stosowne 
wnioski określające termin włączenia 
transportu drogowego w ten system 
wspólnotowy, w oparciu o pełną ocenę 
kosztów, korzyści oraz praktyczności opcji, 
które mają być uwzględnione.”

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny artykuł dotyczący klauzuli rewizyjnej zdezaktualizował się i powinien zostać 
zastąpiony nowym. Ważne są stałe rewizje systemu w celu podniesienia jego wydajności, 
włączenia w system nowych sektorów oraz zagwarantowania równych szans dla wszystkich 
podmiotów w UE.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dodaje się następujący punkt:
„2a. Pojedynczą formę działalności objętą 
jednocześnie kilkoma poniższymi 
podtytułami powinno się rozważać 
wyłącznie w świetle kryteriów mających 
zastosowanie do bardziej szczegółowych 
podtytułów sektorowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, które kryteria mają zastosowanie, kiedy instalacja może być 
skategoryzowana w kontekście więcej niż jednej formy działalności (na przykład produkcja 
energii elektrycznej/energii cieplnej i przemysł mineralny). Kwestia ta była już podniesiona 
w komunikacie Komisji z 2005 r. w sprawie dalszych wytycznych w sprawie planów rozdziału 
uprawnień na okres handlu 2008 – 2012 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (COM(2005)703).
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