
PA\723995PL.doc PE406.142v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2008/0014(COD)

20.5.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Robert Goebbels

(*) Procedura z zaangażowanymi komisjami – art. 47 Regulaminu



PE406.142v01-00 2/21 PA\723995PL.doc

PL

PA_Legam



PA\723995PL.doc 3/21 PE406.142v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Projekt decyzji określa oddzielne, wiążące cele dla każdego państwa członkowskiego 
nakierowane na obniżenie emisji w sektorach nieobjętych systemem handlu emisjami gazów 
cieplarnianych (EU ETS). Wnioski przewidują, że duża część redukcji emisji wymaganych do 
osiągnięcia któregokolwiek celu będzie możliwa dzięki systemowi EU ETS. Sektory objęte 
przez EU ETS często oferują najbardziej opłacalne możliwości ograniczenia emisji. Jednak 
UE ETS obejmuje również te sektory przemysłu, których dotyczy międzynarodowa 
konkurencja, i którym grozi nadmierna emisja dwutlenku węgla (tj. przeniesienie produkcji 
do krajów trzecich o mniej rygorystycznych kontrolach emisji), jeżeli koszty oraz obciążenia 
regulacyjne w UE są zbyt wysokie. Zbyt duże obciążanie systemu EU ETS problemem 
redukcji emisji wpłynie na wszystkie sektory gospodarki poprzez ceny elektryczności. 

W zasadzie sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zatem złożony 
przez Komisję projekt decyzji, który jasno określa wkład, jaki sektory nieobjęte systemem 
ETS winny wnieść na rzecz osiągnięcia celów UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych. 
Uważa jednak, że istnieje potrzeba znacznych usprawnień oraz wyjaśnień.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie proponuje złożenia szczegółowych poprawek do 
artykułów dążących do zwiększenia całkowitego poziomu ograniczenia emisji o 30% lub 
przedłużenia realizacji celu poza rok 2020. Nie zamierza on również składać jakichkolwiek 
poprawek dotyczących celów ustalonych dla poszczególnych państw członkowskich. Obie 
kategorie poprawek stanowią wynik długotrwałych negocjacji z państwami członkowskimi. 
Poprawki dotyczące tych celów w najlepszym wypadku mogą być nieskuteczne, 
a w najgorszym mogą zaszkodzić trwającym w Radzie negocjacjom, opóźnić przyjęcie 
pakietu oraz skomplikować stanowisko UE w odniesieniu do przyszłego międzynarodowego 
porozumienia. 

1. Przepisy komitologii

Art. 6 umożliwia Komisji wykorzystanie procedury komitologii do zmiany celów państw 
członkowskich w zakresie emisji gazów w przypadku nowego porozumienia 
międzynarodowego, tak by wszelkie dodatkowe ograniczenia emisji zostały rozdzielone 
proporcjonalnie do udziału każdego państwa członkowskiego w całkowitym poziomie emisji 
Wspólnoty pochodzących ze źródeł nieobjętych systemem EU ETS. Przewiduje on również 
wykorzystanie komitologii do przyjęcia „środków umożliwiających skorzystanie przez 
państwa członkowskie z dodatkowych rodzajów kredytów z projektów bądź innych 
mechanizmów stworzonych na mocy porozumienia międzynarodowego” – dalekosiężnych 
uprawnień, których użycie przyniesie potencjalnie znaczny wpływ na elastyczność, którą 
mogą wykorzystać państwa członkowskie do osiągnięcia swoich celów. I w końcu art. 6 
określa proporcję większych ograniczeń emisji gazów ustanowionych w nowym 
porozumieniu, jaką można uzyskać poprzez wykorzystanie kredytów z projektów 
pochodzących z krajów trzecich.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej sądzi, że jest zbyt wcześnie, aby ustanowić 
zdecydowane zasady dotyczące rozłożenia wysiłków oraz realizacji nowego celu określonego 
przez nowe porozumienie międzynarodowe. Takie międzynarodowe porozumienie mogłoby 
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zostać zawarte w wielu formach i kluczowe czynniki, takie jak kwestie dotyczące tego, które 
kraje zostaną nim objęte, jak ambitne będą założenia i czy faktycznie porozumienie opierać 
się będzie na wiążących prawnie celach, wciąż są dalekie od ustalenia. 

Co więcej, jako istotna zasada, komitologia winna być ograniczona do obszarów, które 
z natury mają charakter techniczny i „nie są zasadnicze”. Jasne jest, że kwestia tego, które 
cele muszą osiągnąć poszczególne państwa członkowskie oraz jakie elastyczne elementy 
powinny mieć do dyspozycji, aby osiągnąć te cele w związku z nowym porozumieniem 
międzynarodowym, nie są zagadnieniami „nieistotnymi”.

2. Handel działaniami pomiędzy państwami członkowskimi

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zauważa, że cel osiągnięcia 20% redukcji emisji jest 
wspólnym celem UE. Na tej zasadzie ograniczenia emisji, o ile to wykonalne, powinny być 
osiągane we wszelkich miejscach w UE, w których są najbardziej opłacalne. W przypadku 
EU ETS, jest to umożliwione poprzez handel pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach 
systemu limitów UE. Ta decyzja jednak nie umożliwia w sposób bezpośredni takiego handlu -
poza transferem kredytów z projektów od krajów trzecich. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej postrzega to jako poważne pominięcie i uważa, że 
członkom powinno umożliwić się przenoszenie nadwyżek w odniesieniu do celów -
w kontekście celów rocznych oraz wyznaczonych na rok 2020 - na inne państwa 
członkowskie, z zastrzeżeniem przeprowadzenia odpowiednich kontroli oraz złożenia 
stosownych sprawozdań. Dostarczy to zachęt dla państw członkowskich do większych 
osiągnięć niż pierwotnie zamierzone cele, a także dostarczy bardziej elastycznych ram 
działania tym państwom członkowskim, które, może z przyczyn, których nie są w stanie 
kontrolować, okażą się niezdolne do osiągnięcia swoich celów. 

3. Kredyty z projektów z państw trzecich

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zauważa wyrażone obawy związane z tym, że nie 
należy rozważać wykorzystywania kredytów z projektów udostępnianych przez państwa 
trzecie, podczas gdy UE dąży do jednostronnego celu znaczniejszego ograniczenia 
wynoszącego 20%. Kwestia ta pozostaje do dyskusji.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że państwom członkowskim powinno się 
zaoferować maksymalny poziom elastyczności. Państwa członkowskie powinny przynajmniej 
jak najwcześniej zyskać pewność co do tego, jakie kredyty z projektów będą mogły 
wykorzystać i kiedy. Jeżeli porozumienie międzynarodowe zostanie zawarte wcześnie, 
pewność tę zyskają dzięki odpowiednim traktatom. Jednak w obliczu braku porozumienia 
międzynarodowego państwa członkowskie nie uzyskają takiej pewności po roku 2012.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że Komisja powinna zostać zobowiązana 
o przedłożenia konkretnych wniosków w sprawie porozumień na poziomie wspólnotowym 
z krajami trzecimi wyszczególniających możliwości stworzenia kredytów z projektów, które 
będą dopuszczalne na mocy takich porozumień przed styczniem 2011 r. (zaraz po możliwym 
zakończeniu międzynarodowych negocjacji w Kopenhadze w grudniu 2009 r.).
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4. Przytoczone zasady

Wniosek dotyczący decyzji opiera się na zasadzie solidarności i zasadzie równości państw 
członkowskich.

We wniosku brak jednak wzmianki o środkach, które można by podjąć w celu wzmocnienia 
solidarności między państwami, jak również o kryteriach służących określeniu niezbędnej 
równości pomiędzy państwami. Państwa te mają nie tylko bardzo różną sytuację gospodarczą, 
ale także różne możliwości w zakresie rozwoju w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem Komisji, wysiłki zmierzające do redukcji emisji, jaką mają osiągnąć państwa 
członkowskie powinny uwzględniać odpowiednie PKB na mieszkańca w 27 krajach. Produkt 
krajowy brutto wskazuje roczny przepływ, ale nie jego ostateczne przeznaczenie tych 
przepływów pieniężnych. Nie uwzględnia on zasobów finansowych każdego państwa. Jeżeli 
Komisja pragnęłaby oprzeć wysiłki państw na zasadzie solidarności, bardziej obiektywnym 
punktem wyjścia byłby PNB na mieszkańca. Produkt narodowy brutto stosowany do 
obliczania własnych zasobów Unii, uzyskiwany jest poprzez odliczenie od PKB środków 
z zasobów pierwotnych, które wpływają od jednostek zarówno zamieszkałych, jak 
i niezamieszkałych na danym terytorium, przy zwiększeniu tej kwoty o środki z przychodów 
pierwotnych otrzymane z innych części świata. 

We wniosku Komisji pominięto również rzeczywistą sytuację państw członkowskich. 
Nakładając na państwa członkowskie obowiązek osiągania konkretnych wyników, trzeba im 
pozostawić dużo elastyczności w wyborze środków. Należy umożliwić każdemu państwu 
możliwie jak najbardziej przemyślany dobór koszyka energetycznego, z uwzględnieniem 
realnych możliwości danego kraju, stosunku wydajności i kosztów, a zatem opłacalności 
podejmowanych środków. Trzeba umożliwić państwom członkowskim odwołanie się do 
mechanizmów związanych z protokołem z Kioto określanych jako elastyczne (CDM), które 
stanowią istotny wkład w transfer technologii czystszych pod względem ekologicznym do 
państw trzecich.

Otóż zasada terytorialności, na której opierają się pakiety „klimat-energia”, zabrania 
w szczególności małym krajom Unii bardziej natężonego stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Oczywiste jest, że kontekst geograficzny, geologiczny, hydrauliczny, itd. różni 
się ogromnie w poszczególnych krajach. Na południu Europy jest większe nasłonecznienie 
niż na północy. Zasoby wodne są większe w krajach alpejskich niż nordyckich. Energia 
pochodząca z wiatru jest łatwiejsza do wykorzystania w krajach posiadających granice 
morskie, wystawione na działanie wiatrów i mających możliwość stworzenia elektrowni 
wiatrowych na morzu. Wychwytywanie i składowanie węgla (CCS) możliwe jest tylko, gdy 
pozwalają na to warunki geologiczne. Należy pozwolić państwom o niekorzystnych 
warunkach geograficznych na inwestowanie w projekty w dziedzinie odnawialnych źródeł 
energii poza ich terytorium i na czerpanie korzyści w zakresie ograniczenia emisji. Zdaniem 
sprawozdawcy, należy również stworzyć prawdziwy rynek wewnętrzny „zielonych” 
certyfikatów energii

5. Źródła energii o niskiej zawartości CO2

Wykorzystywanie energii jądrowej związane jest z zasadą pomocniczości, a zatem 
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z demokratycznymi wyborami dokonywanymi przez każde państwo. Według sprawozdawcy 
Unia Europejska nie uniknie debaty na temat energii jądrowej. Jest to tym bardziej oczywiste, 
że wszystkie ważne sprawozdania na ten temat, takie jak sprawozdania Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej czy Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (sprawozdanie 
z Bangkoku z 2007 r.), nie pozostawiają cienia wątpliwości, że masowe zapotrzebowanie na 
produkty na bazie węgla będzie rosło aż do 2030, a nawet 2050 roku. Nastąpi to pomimo 
wysiłków podejmowanych w dziedzinie oszczędności i wydajności energetycznej, które 
mogłyby mieć miejsce w nadchodzących dziesięcioleciach. Stosowanie odnawialnych źródeł 
energii nastąpi później i będzie kosztowniejsze, niż się przewiduje. Staje się jasne, że Europa 
nie będzie mogła osiągnąć swojego celu 10% udziału biopaliw w 2020 r., co z pewnością 
zagrozi celowi 20% udziału energii odnawialnych, który ma być osiągnięty do 2020 r. 
W każdym razie w 2020 r. będzie trzeba pokryć 80% lub 70 % pozostałego zapotrzebowania 
energetycznego przy wykorzystaniu klasycznych źródeł energii, źródeł kopalnych bądź 
energii jądrowej.

Jako że głównym celem jest jak najszybsze obniżenie emisji CO2, należałoby uwzględnić 
w celach UE źródła o niskiej zawartości CO2.

6. Nagląca konieczność podjęcia globalnych działań

Zdaniem sprawozdawcy, podejmowane przez Unię Europejską wysiłki zmierzające do 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych (14% światowych emisji CO2) nie przyniosą w skali 
świata efektów, jeżeli inne duże państwa uprzemysłowione, począwszy od Stanów 
Zjednoczonych, Chin, Indii, Rosji, Brazylii, itd. nie zaangażują się w podejmowanie 
odpowiednich starań w dziedzinie obniżania emisji.

Jeżeli w nadchodzących latach miałoby zostać zawarte prawnie wiążące międzynarodowe 
porozumienie na okres następujący po Kioto, Unia Europejska podniesie swój cel dotyczący 
ograniczenia emisji z 20% do 30% do roku 2020. Będzie to niezmiernie ważne działanie, 
które, mimo że jest pożądane z ekologicznego punktu widzenia, będzie miało bardzo duże 
konsekwencje ekonomiczne, społeczne i socjologiczne dla europejskich społeczności.

Takie dostosowanie nie mogłoby się dokonać poprzez komitologię, ale powinno się o nim 
zadecydować w ramach procedury współdecyzji w następstwie demokratycznej debaty. 
Wzywa się Komisję do złożenia wniosków uwzględniających zobowiązania zaciągnięte przez 
międzynarodową społeczność. Nawet w przypadku nadal możliwego fiaska przyszłych 
negocjacji, Unia Europejska powinna również dokonać rewizji legislacji, którą pragnie 
przyjąć.

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:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PNB na mieszkańca. 
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PNB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku z 
tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PNB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do 
2005 r.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % w 
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porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
2005 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu z 
2005 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się w 
okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 3% dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok. 
Państwu członkowskiemu, którego emisje 
gazów cieplarnianych osiągną wartość 
graniczną w jakimkolwiek roku w latach 
2013-2020, bądź będą niższe od poziomu 
zamierzonego na rok 2020, winno się 
także umożliwić handel nadwyżką 
redukcji emisji z innymi państwami 
członkowskimi w celu wsparcia ich 
w przestrzeganiu ich limitów lub 
osiągnięciu celów.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Jako środek służący wyrównywaniu 
różnic w kosztach obniżania emisji 
ponoszonych przez różne państwa 
członkowskie oraz celem umożliwienia 
większej elastyczności geograficznej przy 
jednoczesnym podniesieniu całkowitej 
opłacalności kosztów dotrzymywania 
wszystkich zobowiązań Wspólnoty, należy 
zezwolić danemu państwu 
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członkowskiemu na przekazanie części 
jego upoważnień do emisji gazów 
cieplarnianych na rzecz innego państwa 
członkowskiego. Transfer ten powinien 
być regulowany dwustronnym 
porozumieniem, a przejrzystość winna być 
zapewniona dzięki powiadamianiu 
Komisji oraz rejestrowaniu transferu 
w rejestrach obu zaangażowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
ich polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

(9) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim elastyczności przy realizacji 
swoich zobowiązań oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów trzecich, a 
w szczególności krajów rozwijających się, 
a także aby dać pewność inwestorom, 
Wspólnota powinna nadal, zanim jeszcze 
zostanie zawarte międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu, 
uznawać pewną ilość kredytów 
pochodzących z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
co najmniej 50 % tych kredytów 
kupowana jest od krajów najsłabiej 
rozwiniętych, co powoduje sprawiedliwy 
podział geograficzny projektów oraz 
wspiera osiągnięcie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3 %
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia 
emisji w 2020 r. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim.

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 4%
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim pod 
warunkiem, że przynajmniej 50% takich 
projektów realizowanych będzie w krajach 
najsłabiej rozwiniętych. 

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich 
o maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Komisja powinna 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek legislacyjny określający 
takie dostosowania, jak również dalsze 
szczegółowe przepisy związane 
z wykorzystywaniem przez państwa 
członkowskie kredytów wynikających 
z realizacji projektów w dziedzinie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
w krajach trzecich.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej decyzji należy przyjąć zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. W szczególności 

(19) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej decyzji należy przyjąć zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. W szczególności 
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należy przyznać Komisji prawo do 
przyjęcia, po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia, środków dostosowujących 
dopuszczalne poziomy emisji państw 
członkowskich oraz środków w celu 
wykorzystania dodatkowych rodzajów 
kredytów pochodzących z projektów 
zgodnie ze wspomnianym porozumieniem 
oraz przyjęcia środków niezbędnych do 
kontroli transakcji przeprowadzanych na 
mocy niniejszej decyzji. Ponieważ środki 
te mają zakres ogólny i są przeznaczone do 
zmiany elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji i do jej uzupełnienia 
poprzez dodanie lub modyfikację nowych 
innych niż istotne elementów, powinny one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, 
przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

należy przyznać Komisji prawo do kontroli 
transakcji przeprowadzanych na mocy 
niniejszej decyzji. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i są przeznaczone do zmiany 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji i do jej uzupełnienia poprzez 
dodanie lub modyfikację nowych innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto „emisje gazów cieplarnianych” 
oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO2), 
metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE.

Ponadto winno się również stosować 
następujące definicje:

„emisje gazów cieplarnianych” oznaczają 
emisje dwutlenku węgla (CO2), metanu 
(CH4), podtlenku azotu (N2O), 
fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), 
perfluoropochodnych związków węgla 
(PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) ze 
źródeł nieuwzględnionych w systemie 
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ETS, wyrażone w równoważniku 
dwutlenku węgla, jak określono zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE.

„porozumienie międzynarodowe” oznacza 
globalne i całościowe porozumienie 
w kontekście UNFCCC, w związku 
z którym UE obiera za cel redukcję emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r. o 30% 
w porównaniu z rokiem 1990, inne 
państwa wysokorozwinięte zobowiązuje 
się do porównywalnych starań, a kraje 
o najbardziej zaawansowanej gospodarce 
podejmują się odpowiedniego wkładu 
zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności 
oraz odpowiednimi możliwościami.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2 %
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 3%
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok lub 
przekazać je innemu państwu 
członkowskiemu, które może wykorzystać 
przekazany mu przydział, aby wywiązać 
się z przestrzegania limitu emisji gazów 
cieplarnianych na rok, w którym 
osiągnięto nadwyżki ograniczenia emisji.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w 2020 r. poziom emisji danego 
państwa członkowskiego będzie niższy od 
poziomu określonego w załączniku do 
niniejszej decyzji, to może ono przenieść 
nadwyżkę ograniczenia emisji na inne 
państwo członkowskie, które może 
wykorzystać przeniesiony przydział w celu 
osiągnięcia swojego limitu emisji gazów 
cieplarnianych na rok 2020.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

(a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane zgodnie ze 
środkami i procedurami przyjętymi dla 
wdrożenia art. 6 i 12 protokołu z Kioto 
oraz kolejnych decyzji wynikających 
z tego protokołu.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012.

(b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane w 
okresie 2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
zgodnie ze środkami i procedurami 
przyjętymi dla wdrożenia art. 12 protokołu 
z Kioto oraz kolejnych decyzji 
wynikających z tego protokołu.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w 
okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które z 
tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

(c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
zgodnie ze środkami i procedurami 
przyjętymi dla wdrożenia art. 12 protokołu 
z Kioto oraz kolejnych decyzji zgodnych 
z tym protokołem, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że co najmniej 50 % tych 
kredytów kupowana jest od krajów 
najsłabiej rozwiniętych, tak że powoduje 
sprawiedliwy podział geograficzny 
projektów oraz podnosi szanse osiągnięcia 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W uzupełnieniu do ust. 1 i w przypadku 
opóźnienia przy zawieraniu 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu państwa 
członkowskie mogą, w celu wdrożenia 
swoich zobowiązań na mocy art. 3, 
wykorzystywać dodatkowe kredyty 
pochodzące z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych lub innej działalności 
związanej z redukcją emisji zgodnie z 
porozumieniami, o których mowa w art. 
11a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE.

2. W uzupełnieniu do ust. 1 i w przypadku 
opóźnienia przy zawieraniu 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu państwa 
członkowskie mogą, w celu wdrożenia 
swoich zobowiązań na mocy art. 3, 
wykorzystywać dodatkowe kredyty 
pochodzące z realizacji projektów 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych lub innej działalności 
związanej z redukcją emisji zgodnie z 
porozumieniami, o których mowa w art. 
11a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE. 
Komisja przedstawia szczegółowe wnioski 
dotyczące takich porozumień najpóźniej 
do stycznia 2011 r. w przypadku braku do 
tego czasu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz o 
wykorzystaniu kredytów zgodnie z art. 4.

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3, o wszelkim 
transferze nadwyżki ograniczenia emisji 
dokonanym lub otrzymanym zgodnie 
z art. 3 ust. 3 i 3a oraz o wykorzystaniu 
kredytów zgodnie z art. 4.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Sprawozdanie w sprawie środków 
wspólnotowych mających na celu 
wsparcie wypełniania zobowiązań

1. Komisja sporządza sprawozdanie na 
temat dalszych kroków, które należy 
podjąć na poziomie wspólnotowym w celu 
zapewnienia dotrzymania zobowiązań 
w zakresie ograniczenia emisji gazów 
określonych w niniejszej decyzji. 
W szczególności sprawozdanie zawiera:
a) wyniki analizy zgodności dyrektywy 
z tzw. białymi certyfikatami, o których 
mowa w art. 4 ust. 5 dyrektywy 
2006/32/WE, a w szczególności 
sprawozdanie to określa możliwość 
obowiązkowego, ogólnowspólnotowego 
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systemu handlu białymi certyfikatami;
b) szczegółowe propozycje dotyczące 
ograniczania emisji pochodzących 
z budynków mieszkalnych i budynków 
przeznaczonych na działalność handlową 
poprzez podniesienie norm jakości 
produktów i budynków, w celu 
zapewnienia, że wszystkie nowe 
mieszkania i pomieszczenia przeznaczone 
na działalność handlową do roku 2020 
będą powodować zerową emisję 
dwutlenku węgla;
2. Do dnia 1 września 2009 r. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Do dnia 
30 czerwca 2010 r. złoży odpowiednie 
wnioski legislacyjne związane z tym 
sprawozdaniem.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Nowy fundusz Wspólnoty na 

energooszczędne i niskoemisyjne 
technologie

1. Część dochodów pochodzących ze 
sprzedaży przydziałów zgodnie z systemem 
wspólnotowym, określona na mocy art. 10 
dyrektywy 2003/87/EWG winna być 
zainwestowana we wspólnotowy fundusz 
przeznaczony na:
a) propagowanie środków w zakresie 
niskich emisji dwutlenku węgla 
i wydajności energetycznej oraz ich 
wykorzystywanie w mieszkaniach 
i budynkach przeznaczonych na cele 
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handlowe;
b) promowanie i stosowanie technologii 
i praktyk w zakresie transportu 
powodujących niskie emisje dwutlenku 
węgla.
2. Celem funduszu powinno być 
maksymalne zwiększenie finansowania 
w sektorze prywatnym.
3. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedłoży szczegółowe wnioski dotyczące 
rozmiarów, działań i obszaru działalności 
takiego funduszu.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się po zawarciu 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu prowadzącego do 
obowiązkowych redukcji przekraczających 
ograniczenia emisji określone w art. 3.

1. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do obowiązkowych redukcji 
przekraczających ograniczenia emisji 
określone w art. 3, Komisja przedkłada 
stosowny wniosek dotyczący zmiany 
niniejszej decyzji. Wniosek zawiera:

2. Od roku zawarcia porozumienia, o 
którym mowa w ust. 1 wspólnotowe emisje 
gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną dalej 
ograniczone o ilość równą całkowitemu
dodatkowemu ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie ze 
wszystkich źródeł, do których
międzynarodowe porozumienie
zobowiązuje Wspólnotę, pomnożoną przez
udział Wspólnoty w całkowitych 
redukcjach emisji gazów cieplarnianych 
na rok 2020, do których przyczyniają się 
państwa członkowskie poprzez 

a) postanowienia gwarantujące, że 
wspólnotowe emisje gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE w 2020 r. zgodnie z art. 3 
ust. 1 zostaną dalej ograniczone o ilość, 
która jest wystarczająca, w połączeniu 
z dodatkowymi ograniczeniami, które 
mają pochodzić, jak się oczekuje, ze źródeł 
objętych dyrektywą 2003/87/WE w celu 
realizacji zobowiązań Wspólnoty na mocy 
porozumienia międzynarodowego; 
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ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE zgodnie z art. 3.
3. Każde państwo członkowskie przyczynia 
się do realizacji dodatkowego wysiłku 
Wspólnoty na rzecz ograniczenia emisji 
proporcjonalnie do swojego udziału w 
całkowitych emisjach Wspólnoty ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE na rok 
2020 zgodnie z art. 3.
Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

b) przepisy, które wprowadzają zmiany do 
załącznika w celu dostosowania limitów 
emisji dla każdego państwa 
członkowskiego zgodnie z dalszymi 
ograniczeniami przewidzianymi w lit. a);

4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa w 
art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.

c) przepisy zmieniające zasady 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa w 
art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie.

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.
5. Komisja przyjmuje środki w celu 
zapewnienia możliwości wykorzystywania 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących z 
projektów lub wykorzystywania przez 
państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, 
stosownie do potrzeb.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Działanie siły wyższej

1. W przypadku działania siły wyższej 
i w okresie, o którym mowa w art. 3, 
państwa członkowskie mogą wnosić do 
Komisji o udzielenie na czas określony 
zezwolenia na odstępstwo od zobowiązań 
w zakresie rocznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych prowadzonych w sposób 
linearny określonych zgodnie z art. 3 ust. 
3. Komisja decyduje, czy wystąpił 
przypadek działania siły wyższej, w której 
to sytuacji Komisja udziela zezwolenia na 
ograniczony okres.
2. Komisja opracuje wytyczne w celu 
opisania okoliczności, w których 
występuje przypadek działania siły 
wyższej.

Or. en
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