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Poprawka 7
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Decyzja 1/CMP.825 zmienia zasady 
dotyczące określania kryteriów, jakie 
należy spełnić, aby móc korzystać z 
elastycznych mechanizmów na mocy 
protokołu z Kioto. Ustanawia ona również 
ograniczenia związane z przenoszeniem 
jednostek z pierwszego do drugiego okresu 
rozliczeniowego, w tym wymaganie, aby 
każda ze stron utworzyła rezerwę 
nadwyżki z poprzedniego okresu. Ponadto 
decyzja ta przewiduje 2-procentową opłatę 
od udziału we wpływach, która ma być 
pobrana przy pierwszym 
międzynarodowym przeniesieniu jednostek 
przyznanej emisji (AAU) i wydaniu 
jednostek redukcji emisji (ERU) dla 
projektów związanych ze wspólną 
realizacją zobowiązań natychmiast po 
przeliczeniu AAU na ERU lub jednostek 
pochłaniania (RMU) posiadanych 
wcześniej przez strony. Dalsze zasady 
wykonania protokołu z Kioto w drugim 
okresie rozliczeniowym są obecnie 
przedmiotem negocjacji.

(5) Decyzja 1/CMP.825 zmienia zasady 
dotyczące określania kryteriów, jakie 
należy spełnić, aby móc korzystać z 
elastycznych mechanizmów na mocy 
protokołu z Kioto. Ustanawia ona również 
ograniczenia związane z przenoszeniem 
jednostek z pierwszego do drugiego okresu 
rozliczeniowego, w tym wymaganie, aby 
każda ze stron utworzyła rezerwę 
nadwyżki z poprzedniego okresu. Ponadto 
decyzja ta przewiduje 2-procentową opłatę 
od udziału we wpływach, która ma być 
pobrana przy pierwszym 
międzynarodowym przeniesieniu jednostek 
przyznanej emisji (AAU) i wydaniu 
jednostek redukcji emisji (ERU) dla 
projektów związanych ze wspólną 
realizacją zobowiązań natychmiast po 
przeliczeniu AAU na ERU lub jednostek 
pochłaniania (RMU) posiadanych 
wcześniej przez strony. Dalsze zasady 
wykonania protokołu z Kioto w drugim 
okresie rozliczeniowym są obecnie 
przedmiotem negocjacji w ramach 
UNFCCC i po przyjęciu mogą wymagać 
wprowadzenia w życie w drodze aktów 
delegowanych.

__________________ __________________
25 Decyzja 1CMP.8 przyjęta przez 
Konferencję Stron służącą jako spotkanie 
Stron protokołu z Kioto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Decyzja 1CMP.8 przyjęta przez 
Konferencję Stron służącą jako spotkanie 
Stron protokołu z Kioto,
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że jeszcze nie wszystkie przepisy zostały sfinalizowane, co 
może mieć wpływ na zastosowanie aktów delegowanych. Nadal negocjowane są szczegółowe 
przepisy techniczne UNFCCC dotyczące drugiego okresu rozliczeniowego. Nie możemy 
czekać na ich sfinalizowanie z przyjęciem przedmiotowego aktu, ponieważ nie zostaną one 
uzgodnione przed konferencją stron w Limie w 2014 r., co z kolei nie pozostawiłoby Unii i jej 
państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na wywiązanie się z ich zobowiązań w 
ramach różnych procesów wynikających z protokołu w pierwszym kwartale 2015 r.

Poprawka 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Właściwe międzynarodowe zasady 
regulujące rozliczanie emisji i postępy w 
realizacji zobowiązań powinny zostać 
przyjęte na następnej konferencji 
klimatycznej w Limie w grudniu 2014 r. 
Komisja powinna współpracować z 
państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi, aby dopilnować formalnego 
przyjęcia zasad rozliczania w ramach 
protokołu z Kioto na konferencji 
klimatycznej w Limie. Wyniki przyjęcia 
tych zasad powinny znaleźć 
odzwierciedlenie przy wdrażaniu unijnego 
rejestru oraz aktów delegowanych 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana/zastąpienie poprawki 5 (motyw 5b) złożonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W wyniku znaczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Unii osiągniętych 
dzięki polityce w dziedzinie klimatu oraz 
sytuacji gospodarczej powstanie istotna 
nadwyżka AAU, CER (jednostki 
poświadczonej redukcji emisji) i ERU na 
rachunkach Unii i państw członkowskich 
dla drugiego okresu rozliczeniowego w 
ramach protokołu z Kioto. Zgodnie z 
decyzją 1/CMP.8, która zobowiązuje 
strony do zrewidowania do 2014 r. 
zobowiązań dotyczących redukcji w 
drugim okresie rozliczeniowym, Unia i 
państwa członkowskie powinny anulować 
szereg jednostek w celu dostosowania do 
planowanych rzeczywistych emisji, przy 
czym warunkiem minimalnym powinno 
być dążenie w oszczędny sposób do 
realizacji celów w zakresie krajowych 
emisji zgodnie z unijnym celem w 
dziedzinie klimatu na 2050 r.

Or. en

Poprawka 10
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby ustanowić spójne zasady mające 
zapewnić techniczne wykonanie protokołu 
z Kioto w Unii po 2012 r., umożliwić 
skuteczne funkcjonowanie wspólnej 
realizacji zobowiązań Unii, jej państw 
członkowskich oraz Islandii oraz zapewnić 
jego dostosowanie do funkcjonowania EU 
ETS i decyzji dotyczącej wspólnego 
wysiłku redukcyjnego, należy przekazać 

(6) Aby ustanowić spójne zasady mające 
zapewnić techniczne wykonanie protokołu 
z Kioto w Unii po 2012 r., umożliwić 
skuteczne i sprawne funkcjonowanie 
wspólnej realizacji zobowiązań Unii, jej 
państw członkowskich oraz Islandii oraz 
zapewnić jego dostosowanie do 
funkcjonowania EU ETS i decyzji 
dotyczącej wspólnego wysiłku 
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Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. 
Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
ich spójność z przyjętymi na szczeblu 
międzynarodowym wymogami w zakresie 
rozliczania, warunkami wspólnej realizacji 
zobowiązań określonymi w decyzji [...] 
oraz stosownymi przepisami Unii,

redukcyjnego, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. 
Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
ich spójność z przyjętymi na szczeblu 
międzynarodowym wymogami w zakresie 
rozliczania, warunkami wspólnej realizacji 
zobowiązań określonymi w decyzji [...] 
oraz stosownymi przepisami Unii,

Or. en

Poprawka 11
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby ustanowić spójne zasady mające 
zapewnić techniczne wykonanie protokołu 
z Kioto w Unii po 2012 r., umożliwić 
skuteczne funkcjonowanie wspólnej 
realizacji zobowiązań Unii, jej państw 
członkowskich oraz Islandii oraz zapewnić 
jego dostosowanie do funkcjonowania EU 
ETS i decyzji dotyczącej wspólnego 
wysiłku redukcyjnego, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. 
Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
ich spójność z przyjętymi na szczeblu 
międzynarodowym wymogami w zakresie 
rozliczania, warunkami wspólnej realizacji 
zobowiązań określonymi w decyzji [...] 
oraz stosownymi przepisami Unii,

(6) Aby zapewnić techniczne wykonanie 
drugiego okresu rozliczeniowego
protokołu z Kioto w Unii po 2012 r., 
umożliwić skuteczne funkcjonowanie 
wspólnej realizacji zobowiązań Unii, jej 
państw członkowskich oraz Islandii oraz 
zapewnić jego spójność z 
funkcjonowaniem EU ETS i decyzjami 
dotyczącymi wspólnego wysiłku 
redukcyjnego, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE.
Komisja powinna dopilnować, by w czasie 
prac przygotowawczych przeprowadzono 
odpowiednie konsultacje z państwami 
członkowskimi, w tym na szczeblu 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Przygotowując i redagując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
ich spójność z przyjętymi na szczeblu 
międzynarodowym wymogami w zakresie 
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rozliczania, warunkami wspólnej realizacji 
zobowiązań określonymi w decyzji [...] 
oraz stosownymi przepisami Unii,

Or. en

Uzasadnienie

Zwrócenie uwagi na to, że Komisja powinna konsultować się w razie potrzeby z ekspertami w 
czasie wdrażania nowych przepisów. Ponadto dodany tekst doprecyzowuje tekst wspólnego 
porozumienia w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 12
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest również uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 25, aby zapewnić, poprzez rejestry Unii 
i państw członkowskich, techniczne 
wykonanie protokołu z Kioto, umożliwić 
skuteczne funkcjonowanie wspólnej 
realizacji zobowiązań Unii, państw 
członkowskich i Islandii, a także zapewnić 
jego dostosowanie do stosowania 
dyrektywy 2003/87/WE i decyzji nr 
406/2009/WE, w tym:

5. Komisja jest również uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 25, aby zapewnić, poprzez rejestry Unii 
i państw członkowskich, techniczne 
wykonanie protokołu z Kioto, umożliwić 
skuteczne i sprawne funkcjonowanie 
wspólnej realizacji zobowiązań Unii, 
państw członkowskich i Islandii, a także 
zapewnić jego dostosowanie do stosowania 
dyrektywy 2003/87/WE i decyzji nr 
406/2009/WE, w tym:

Or. en


