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Poprawka 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Wniosek dotyczący decyzji
-

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący decyzji
-

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie mechanizmu backloadingu stanowiłby 
ingerencję w ustanowiony wcześniej mechanizm rynkowy i podważyłby jednocześnie 
przewidywalność i wiarygodność EU ETS. Ponadto w obecnej sytuacji kryzysu 
gospodarczego obciążanie obywateli Unii Europejskiej dodatkowymi kosztami energii jest 
niedopuszczalne. Wniosek stanowi również rzeczywiste zagrożenie dla naszego przemysłu, 
który już ucierpiał z powodu braku globalnej konkurencyjności.

Poprawka 10
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący skreślony
DECYZJA PARLAMENTU 
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EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w 
celu wyjaśnienia przepisów dotyczących 
harmonogramu aukcji uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie obniżenie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, działając przeciwko przemysłowi energetyki 
słonecznej oraz przeciwko konsumentom. Według Brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i 
Zmian Klimatu przychód wygenerowany w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień 
pochodziłby nieproporcjonalnie z osłabionych gospodarczo państw członkowskich.
Obciążenie rozumiane jako procent PKB byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący decyzji
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 2,

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana harmonogramu funkcjonowania rynku ma znaczący wpływ na wybór państw 
członkowskich między alternatywnymi źródłami energii oraz na ogólną strukturę ich dostaw 
energii. Właściwą podstawą prawną powinien zatem być art. 192 ust. 2 TFUE.

Poprawka 12
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły



AM\922728PL.doc 5/25 PE502.103v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami do emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 
nie precyzuje, w jaki sposób wolumen 
uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
okresie rozliczeniowym.

skreślony

Or. el

Poprawka 13
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 96/61/WE nie precyzuje, w jaki 
sposób wolumen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
okresie rozliczeniowym.

(1) Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 96/61/WE nie precyzuje, w jaki 
sposób wolumen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
okresie rozliczeniowym. Artykuł 9 
dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że liczba 
uprawnień będzie zmniejszana w oparciu 
o współczynnik liniowy 1,74% w stosunku 
do średniej rocznej całkowitej liczby 
uprawnień wydanych przez państwa 
członkowskie.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby przywrócić wiarygodność EU ETS jako systemu rynkowego, powinno być jasne, że 
jakikolwiek mechanizm backloadingu może być wyłącznie jednorazowym i wyjątkowym 
środkiem.

Poprawka 14
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 2 lit. b) decyzji Rady 
1999/468/WE procedura regulacyjna 
może zostać zastosowana wyłącznie w celu 
zmiany mniej istotnych przepisów aktów 
podstawowych. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2003/87/WE Komisja corocznie określa 
ogólny wolumen uprawnień do emisji dla 
całej Wspólnoty. Komisja nie ma swobody 
uznania w odniesieniu do ogólnego 
wolumenu uprawnień. Artykuł 10 
dyrektywy 2003/87/WE stanowi o aukcji 
uprawnień w oparciu o ogólny wolumen 
ustalony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 9 dyrektywy 2003/87/WE.
Proces aukcji ma na celu wprowadzenie 
poprawek do mniej istotnych elementów 
dyrektywy. Wniosek Komisji o 
wprowadzenie poprawek do art. 10 ust. 4 
akapit pierwszy, ostatnie zdanie dyrektywy 
2003/87/WE, czyli o wprowadzenie 
korekty do rocznego wolumenu 
uprawnień do emisji, które mają zostać 
sprzedane na aukcji w latach 2013–2020, 
stanowi istotną interwencję w podstawowe 
wymogi przedstawione w art. 9 dyrektywy 
2003/87/WE. Takie interwencje mogą być 
zarządzane wyłącznie w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej i nie mogą być 
postrzegane jako mniej istotne korekty 
podstawowego aktu prawnego. W związku 
z powyższym takie korekty nie mogą być 
wprowadzane w oparciu o procedurę 
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komitologii (procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą) zgodnie z 
wnioskiem Komisji; wymagają one aktu 
ustawodawczego zatwierdzonego przez 
Parlament Europejski oraz Radę na 
wniosek Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany do harmonogramu stanowiłyby istotne zmiany podstawowego aktu prawnego 
w związku z ich potencjalnym wpływem na ceny certyfikatów, zgodnie z analizą zawartą w 
proporcjonalnej ocenie skutków stanowiącej poprawkę do rozporządzenia (UE) nr 
1031/2010.

Poprawka 15
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Powołując się na cel dyrektywy 
2003/87/WE, europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji został 
ustanowiony w celu promowania redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w sposób 
racjonalny pod względem kosztów i 
zapewniający efektywne wykorzystanie 
funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

System ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do niej gwarantuje osiągnięcie 
stawianych celów dotyczących redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów.
To takie ograniczenie zapewnia redukcję emisji, a nie cena.

Poprawka 16
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego” (COM(2012) 582) 
przywołuje się informację, że „coraz 
ważniejszy staje się stały i przystępny 
cenowo dostęp do źródeł energii i 
surowców, gdyż stanowią one znaczną 
część kosztów dla wielu branż 
przemysłowych” oraz że „przemysł 
europejski ma do czynienia z wyższymi 
cenami niż ceny dla przemysłu w innych 
gospodarkach rozwiniętych, takich jak 
USA, Kanada, Meksyk i Korea, a różnica 
w tych cenach rośnie od ostatnich 
dziesięciu lat”. W komunikacie 
wyciągnięto wniosek, że „przy określaniu 
przyszłej polityki energetycznej należy 
starannie przeanalizować jej wpływ na 
ceny energii w Europie”.

Or. en

Uzasadnienie

System ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do niej gwarantuje osiągnięcie 
stawianych celów dotyczących redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów.
To takie ograniczenie zapewnia redukcję emisji, a nie cena. Wysokie ceny prowadzą jedynie 
do zakłóceń gospodarczych i zagrażają konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Poprawka 17
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 

skreślony
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prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie obniżenie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, działając przeciwko przemysłowi energetyki 
słonecznej oraz przeciwko konsumentom. Według Brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i 
Zmian Klimatu przychód wygenerowany w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień 
pochodziłby nieproporcjonalnie z osłabionych gospodarczo państw członkowskich.
Obciążenie rozumiane jako procent PKB byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja nie dostosuje harmonogramu
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji został ustanowiony w celu promowania 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów i 
zapewniający efektywne wykorzystanie funduszy. Obowiązujący harmonogram sprzedaży na 
aukcji zapewnia przewidywalność i gwarantuje osiągnięcie celów redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2020 roku. Wszelkie korekty wprowadzone do harmonogramu sprzedaży na aukcji 
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zakłóciłyby porządek funkcjonowania rynku i stanowiłyby zaprzeczenie zasad systemu 
rynkowego EU ETS.

Poprawka 19
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE pod warunkiem, że taka 
interwencja będzie usprawiedliwiona 
oceną skutków wskazującą, że istnieje 
ryzyko, iż Unia nie osiągnie w 2020 r. 
zakładanej w programie Unii redukcji 
emisji na poziomie 21% poniżej poziomów 
emisji wykazanych w 2005 roku, oraz że 
taka interwencja nie będzie miała 
istotnego wpływu na ucieczkę emisji 
gazów cieplarnianych. Komisja powinna 
móc wprowadzić tylko jedno takie 
dostosowanie i jedynie w trakcie 
ośmioletniego okresu rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przywrócić wiarygodność EU ETS jako systemu rynkowego, powinno być jasne, że
jakikolwiek mechanizm backloadingu może być wyłącznie jednorazowym i wyjątkowym 
środkiem.

Poprawka 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej należy 
sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku oraz 
zapobieżenia nadmiernym wahaniom cen, 
Komisja może w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 21
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Jeśli Komisja zdecyduje się na 
tymczasowe wstrzymanie określonej liczby 
uprawnień, powinna jednocześnie 
zapewnić to, że te uprawnienia zostaną z 
powrotem wprowadzone na rynek w 
sposób liniowy, począwszy od roku 
kalendarzowego następującego po dacie 
takiej interwencji na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

„Teoretyczny” zamiar wstrzymania określonej liczby uprawnień w trakcie pierwszych trzech 
lat oraz ponownego wprowadzenia ich na rynek w trakcie ostatnich dwóch lat stanowiłby 
zaprzeczenie zapisów art. 9; dlatego też należy zapewnić przynajmniej kontynuację redukcji 
liniowej po takiej interwencji.
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Poprawka 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Założone na 2020 rok cele redukcji 
emisji zostaną osiągnięte niezależnie od 
ceny, nawet przy cenie 0 EUR za 
certyfikat, z powodu ograniczonej liczby
uprawnień stanowiącej całościowy limit w 
systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

System ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do niej gwarantuje osiągnięcie 
stawianych celów dotyczących redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów.
To takie ograniczenie zapewnia redukcję emisji, a nie cena.

Poprawka 23
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy zatem zmienić dyrektywę 
2003/87/WE,

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie obniżenie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, działając przeciwko przemysłowi energetyki 
słonecznej oraz przeciwko konsumentom. Według Brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i 
Zmian Klimatu przychód wygenerowany w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień 
pochodziłby nieproporcjonalnie z osłabionych gospodarczo państw członkowskich.
Obciążenie rozumiane jako procent PKB byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.



AM\922728PL.doc 13/25 PE502.103v01-00

PL

Poprawka 24
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Równolegle do takiej zmiany 
dyrektywy 2003/87/WE Komisja w 
następnym przeglądzie systemu handlu 
uprawnieniami do emisji powinna 
uwzględnić wnioski mające na celu 
wdrożenie bardziej dynamicznego 
podejścia do przydzielania uprawnień.
Takie podejście powinno opierać się na 
rzeczywistych wskaźnikach produkcji, a 
nie na historycznych okresach 
referencyjnych, które sprawiły, że ETS nie 
jest w stanie prawidłowo dostosowywać się 
do ożywień i pogorszeń koniunktury 
gospodarczej. Zapewniając wymaganą 
bezwzględną redukcję w trakcie całego 
okresu, system przydzielania uprawnień 
powinien umożliwić również 
wprowadzanie korekt ex post, aby 
zapobiec konieczności dalszych 
interwencji Komisji, takich jak łagodzenie 
skutków nadmiaru przydziałów oraz 
nieuzasadnionych niedoborów uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.
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Poprawka 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu zachowania spójności z 
racjonalną pod względem kosztów ścieżką 
redukcji emisji prowadzącą do celu Rady 
Europejskiej w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 
roku 2050 konieczna jest zmiana 
współczynnika liniowego określonego na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W świetle potencjalnej podwyżki cen 
za certyfikaty należy rozważyć przegląd 
wytycznych dotyczących niektórych 
środków pomocy państwa w kontekście 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych po 2012 roku 
(SWD(2012) 130 final) (SWD(2012) 131 
final) (emisja pośrednia) oraz kryteriów 
zawartych w art. 10a (14–17) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
(emisja bezpośrednia) ze względu na 
ryzyko ucieczki emisji oraz zakłócenia 
konkurencji pomiędzy sektorami.

Or. en
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Uzasadnienie

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Poprawka 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

(3a) W stosownych przypadkach i w celu 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynku Komisja powinna 
złożyć wniosek o trwałe rozwiązania 
strukturalne, a w szczególności o 
określenie wolumenu uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji w okresie 2013–2020, 
przy założeniu, że proponowany akt 
wejdzie w życie w czerwcu 2014 roku.

Or. en

Poprawka 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W świetle potrzeby podtrzymania 
zachęt systemowych oraz zwiększenia ich 
skuteczności, jak również w celu 
przywrócenia docelowego poziomu 
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zakładanego w momencie przyjęcia 
pakietu klimatycznego, należy trwale 
wycofać 1,4 mld uprawnień z aukcji 
przewidzianych na lata 2015, 2016 i 2017.

Or. en

Poprawka 29
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 skreślony
W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 
2003/87/WE dodaje się następujące 
zdanie:
„W stosownych przypadkach Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego 
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku”.

Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie obniżenie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, działając przeciwko przemysłowi energetyki 
słonecznej oraz przeciwko konsumentom. Według Brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i 
Zmian Klimatu przychód wygenerowany w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień 
pochodziłby nieproporcjonalnie z osłabionych gospodarczo państw członkowskich.
Obciążenie rozumiane jako procent PKB byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 30
Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Począwszy od 2014 r. współczynnik 
liniowy redukcji wynosi 3,9%”.

Or. en

Poprawka 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Począwszy od 2014 r. współczynnik 
liniowy redukcji wynosi 2,5%”.

Or. en

Poprawka 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp -1a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. W art. 10 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. W ramach jednorazowego odstępstwa 
od zapisów ust. 1 łączna liczba 1,4 mld 
uprawnień zostanie na stałe wycofana z 
puli uprawnień, które mają zostać 
sprzedane na aukcji w latach 2015, 2016, 
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2017 zgodnie z zapisami ust. 2 b”.

Or. en

Poprawka 33
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 
2003/87/WE dodaje się następujące 
zdanie:

W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 
2003/87/WE dodaje się następujące 
zdania:

Or. en

Poprawka 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego 
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku.

Komisja nie dostosowuje harmonogramu 
dla każdego okresu, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji został ustanowiony w celu promowania 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów i 
zapewniający efektywne wykorzystanie funduszy. Obowiązujący harmonogram sprzedaży na 
aukcji zapewnia przewidywalność i gwarantuje osiągnięcie celów redukcji emisji dwutlenku 
węgla do 2020 roku. Wszelkie korekty wprowadzone do harmonogramu sprzedaży na aukcji 
zakłóciłyby porządek funkcjonowania rynku i stanowiłyby zaprzeczenie zasad systemu 
rynkowego EU ETS.
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Poprawka 35
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku.

W stosownych przypadkach, w których 
ocena skutków wykaże, że Unia nie jest na
drodze do uzyskania redukcji emisji do 
roku 2020 zgodnie z unijnym systemem 
zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy, 
oraz że wpływ na instalacje narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji jest 
ograniczony, Komisja może dostosować 
harmonogram dla okresu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego się w 
dniu 1 stycznia 2013 r., o maksymalną 
liczbę 900 mln uprawnień. W 
przypadkach, w których Komisja 
zdecyduje się na wstrzymanie określonej 
liczby uprawnień, należy zapewnić ich 
ponowne wprowadzenie w sposób liniowy.
Komisja może dostosować harmonogram 
tylko raz.

Or. en

Poprawka 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W stosownych przypadkach Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego
okresu, aby zapewnić prawidłowe 

W wyjątkowych okolicznościach Komisja 
może zaproponować dostosowanie 
harmonogramu dla okresu, o którym 
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funkcjonowanie rynku. mowa w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r., aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie rynku. 
Komisja może zaproponować takie 
dostosowanie harmonogramu tylko raz.
W celu zapewnienia przewidywalności 
aukcji, w szczególności w odniesieniu do 
szacowanego wolumenu uprawnień 
zgodnie z art. 10 ust. 4, wszelkie 
modyfikacje, łącznie z redukcją wolumenu 
lub części wolumenu uprawnień, które 
mają zostać sprzedane na aukcji, są ściśle 
zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności ram prawnych oraz przewidywalności aukcji, jak również 
w celu zapewnienia wiary inwestorów w rynkowe funkcjonowanie systemu EU ETS, a w 
szczególności w wolumeny uprawnień, które mogą zostać sprzedane na aukcji, wszelkie 
modyfikacje, łącznie z redukcją wolumenu lub części wolumenu uprawnień, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, powinny być ściśle zabronione. Wszelkie interwencje w odniesieniu do 
harmonogramu powinny mieć charakter czysto techniczny.

Poprawka 37
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja
dostosowuje harmonogram dla każdego
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku.

Jeśli nadzwyczajne okoliczności będą 
wymagały jednorazowej interwencji w
harmonogram sprzedaży na aukcji w 
trakcie trzeciego okresu EU ETS, państwa 
członkowskie niezwłocznie przyjmą środki 
finansowe mające na celu rekompensatę 
krótko- i średnioterminowych kosztów 
pośrednich w odniesieniu do sektorów 
zagrożonych ucieczką emisji 
przekładających się na ceny 
elektryczności, wynikających z takiej 
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interwencji. Takie środki finansowe 
muszą być zgodne z zasadami pomocy 
państwa w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Szacuje się (Reuters Point Carbon, 14.11.2012), że backloading spowodowałby podwyżkę 
rachunków za elektryczność największych europejskich użytkowników energii elektrycznej o 
ponad 1,2 mld EUR lub o 3% rocznie przez następne 3 lata. Niezmiernie istotne jest, aby 
hipoteza takiej nadzwyczajnej interwencji została odpowiednio zrównoważona przez 
odpowiednie środki na szczeblu unijnym i krajowym, będące w stanie zneutralizować 
negatywne skutki w odniesieniu do sektorów zagrożonych ucieczką emisji, które walczą o 
utrzymanie konkurencyjności.

Poprawka 38
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja
dostosowuje harmonogram dla każdego
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku.

Jeśli nadzwyczajne okoliczności będą 
wymagały jednorazowej interwencji w
harmonogram sprzedaży na aukcji w 
trakcie trzeciego okresu EU ETS, państwa 
członkowskie niezwłocznie przyjmą środki 
finansowe mające na celu rekompensatę 
krótko- i średnioterminowych kosztów 
pośrednich w odniesieniu do sektorów 
zagrożonych ucieczką emisji 
przekładających się na ceny 
elektryczności, wynikających z takiej 
interwencji. Takie środki finansowe 
muszą być zgodne z zasadami pomocy 
państwa w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Oszacowano (Reuters Point Carbon, 14 listopada 2012 r.), że backloading spowodowałby 
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podwyżkę rachunków za elektryczność największych europejskich użytkowników energii 
elektrycznej o ponad 1,2 mld EUR lub o 3% rocznie przez następne trzy lata. Przy obecnym 
osłabieniu koniunktury gospodarczej w Europie niezmiernie istotne jest, aby hipoteza 
zastosowania mechanizmu backloadingu uprawnień do emisji dwutlenku węgla została 
odpowiednio zrównoważona przez odpowiednie środki będące w stanie zneutralizować 
negatywne skutki w odniesieniu do sektorów przemysłu zagrożonych ucieczką emisji.

Poprawka 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„W celu zapewnienia przewidywalności 
aukcji, w szczególności w odniesieniu do 
szacowanego wolumenu uprawnień 
zgodnie z art. 10 ust. 4, wszelkie 
modyfikacje, łącznie z redukcją wolumenu 
lub części wolumenu uprawnień, które 
mają zostać sprzedane na aukcji, 
wymagają jednomyślności wszystkich 
państw członkowskich”.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniem Rady Europejskiej z grudnia 2008 roku państwa członkowskie 
zdecydują, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi i budżetowymi, o przeznaczeniu 
przychodu wygenerowanego z aukcji uprawnień w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. W związku z powyższym wszelkie zmiany mające wpływ na 
przychód państw członkowskich wygenerowany wskutek aukcji powinny być przyjmowane 
jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Wszelkie zmiany powinny być poparte 
oceną skutków dotyczącą wpływu takiej 
zmiany na przychody z aukcji państw 
członkowskich.
Jeśli zmiana, o której mowa w akapicie 
pierwszym, miałaby prowadzić do 
zmniejszenia przychodów z aukcji 
jakiegokolwiek państwa członkowskiego w 
2013 roku lub w którymkolwiek z 
następnych lat do 2020 roku, Komisja 
zaproponuje środki wyrównawcze mające 
na celu zminimalizowanie negatywnych 
skutków dla przychodów z aukcji dla 
państw członkowskich”.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy w sprawie ETS 50% przychodów wygenerowanych z aukcji 
uprawnień powinno być wykorzystane na finansowanie działań mających na celu łagodzenie 
zmian klimatu w krajach rozwijających się oraz ich dostosowanie się do takich zmian. Aby 
umożliwić państwom członkowskim wywiązanie się z ich deklaracji oraz spełnić 
międzynarodowe oczekiwania dotyczące unijnej pomocy klimatycznej, wszelkie modyfikacje 
do harmonogramu aukcji nie powinny prowadzić do redukcji przychodów z aukcji w żadnym z 
państw członkowskich.

Poprawka 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Żadna ze zmian przekładających się na 
zmniejszenie wolumenu uprawnień, które 
mają zostać sprzedane na aukcji w 2013 
roku lub w którymkolwiek z następnych 
lat do 2020 roku, nie powinna dotyczyć 
państw członkowskich wskazanych w 
załączniku IIA”.

Or. en

Uzasadnienie

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Poprawka 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Żadna ze zmian przekładających się na 
zmniejszenie wolumenu uprawnień, które 
mają zostać sprzedane na aukcji w 2013 
roku lub w którymkolwiek z następnych 
lat do 2020 roku, nie powinna dotyczyć 
państw członkowskich wskazanych w 
załączniku IIb”.
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Or. en

Uzasadnienie

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


