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Poprawka 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 22
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek skreślony
DECYZJA PARLAMENTU 
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 kształtowanie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, ze szkodą dla sektora energetyki słonecznej, a także 
dla konsumentów. Według brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i Zmian Klimatu 
przychody uzyskane w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień do emisji 
pochodziłyby w niewspółmiernym stopniu z najsłabszych gospodarczo państw członkowskich. 
Obciążenie to, wyrażone jako procent PKB, byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii,
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.
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Poprawka 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w 
celu wyjaśnienia przepisów dotyczących 
harmonogramu aukcji uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych

uchylająca dyrektywę 2003/87/WE

Or. it

Poprawka 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w 
celu wyjaśnienia przepisów dotyczących 
harmonogramu aukcji uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 
ustanawiającą system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
we Wspólnocie w celu wyjaśnienia 
przepisów dotyczących harmonogramu 
aukcji uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).
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Poprawka 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W Unii następuje ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla zgodnie z celami 
przyjętymi w pakiecie klimatyczno-
energetycznym UE głównie z powodu 
kryzysu gospodarczego, który dotyka 
Europy od 2008 r.

Or. it

Poprawka 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Według konkluzji Rady Europejskiej 
z dnia 22 maja 2013 r. polityka 
energetyczna UE musi zapewniać 
bezpieczeństwo dostaw energii do 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
po przystępnych i konkurencyjnych 
cenach i kosztach, w bezpieczny i 
zrównoważony sposób.

Or. en

Poprawka 27
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1
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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/WE3

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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

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) System handlu uprawnieniami do 
emisji we Wspólnocie („system handlu 
emisjami”) ustanowiony dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ukazał oczywiste braki strukturalne: z 
jednej strony nie przeszkodził, a wręcz 
sprzyjał ucieczce emisji, a z drugiej 
spowodował późniejszy wzrost kosztów 
energii w sektorach ETS, które nie 
doświadczyły zjawiska ucieczki emisji.

Or. it

Poprawka 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

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) Dyrektywa 2003/87/WE1 nie precyzuje, 
w jaki sposób wolumen uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych, które mają 
zostać sprzedane na aukcji, ma być 
rozłożony w okresach rozliczeniowych.

____________
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 30
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 

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, zmienianej kilkakrotnie, 
po raz ostatni dyrektywą 2009/29/WE z 
dnia 23 kwietnia 20091, nie precyzuje, w 
jaki sposób wolumen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
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okresie rozliczeniowym. 
____________
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.

Or. fr

Poprawka 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Do końca 2011 r. zakumulowano 
nadwyżkę wynoszącą 955 mln uprawnień. 
Nadwyżka ta będzie wzrastać, jeśli nie 
podejmie się działań strukturalnych 
dotyczących unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS).

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Spadek zapotrzebowania na 
uprawnienia do emisji, spowodowany 
kryzysem gospodarczym i ucieczką emisji, 
spowodował w konsekwencji duży spadek 
wartości uprawnień na rynku. Tylko w ten 
sposób, paradoksalnie, system handlu 
emisjami dowodzi, że jest w stanie 
zrealizować cel „wspierania zmniejszania 
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emisji gazów cieplarnianych w efektywny 
pod względem kosztów oraz skuteczny 
gospodarczo sposób”, zapisany w art. 1 
ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.. Łatwo 
przewidzieć, że kiedy w gospodarce UE 
rozpocznie się wzrost, zwiększą się także 
emisje dwutlenku węgla, a wraz z nimi 
wzrośnie wartość uprawnień na rynku.

Or. it

Poprawka 33
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 1 dyrektywy 
2003/87/WE europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji ma na celu 
wspieranie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych w sposób racjonalny pod 
względem kosztów.

Or. en

Poprawka 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Tak znaczna nadwyżka uprawnień 
prowadzi do niższych cen dwutlenku 
węgla w porównaniu z tymi pierwotnie 
planowanymi, ograniczając zachęty do 
inwestowania w technologie 
niskoemisyjne i zwiększając ryzyko 
uzależnienia od infrastruktur 
powodujących znaczne emisje dwutlenku 
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węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W listopadzie 2012 r. oraz zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Komisja 
przedstawiła Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat funkcjonowania rynku uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla. W 
sprawozdaniu stwierdzono, że EU ETS 
ogranicza emisje, ale zakwestionowano 
jego  zdolność do opłacalnego obniżenia 
emisji dwutlenku węgla z powodu dużej i 
rosnącej dysproporcji między popytem a 
podażą na rynku. W sprawozdaniu 
określono następnie szereg możliwości 
podjęcia działań strukturalnych, które 
powinno się wprowadzić w celu zniesienia 
tej dysproporcji.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) System handlu emisjami UE sam 
udowodnił więc, że nie działa, i dlatego 
należy go zakończyć wraz z końcem 
obecnego cyklu negocjacji, tj. w 2020 r., 
zważywszy że w tym właśnie 2020 r. 
przewiduje się wejście w życie nowego 
światowego porozumienia w sprawie 
klimatu, zapisanego w UNFCCC.

Or. it

Poprawka 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 2 lit. b) decyzji Rady 
1999/468/WE procedurę regulacyjną 
można zastosować wyłącznie w celu 
zmiany innych niż istotne 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 sprzedaży aukcyjnej jest 
skonstruowany w taki sposób, aby 
możliwa była zmiana innych niż istotne 
elementów dyrektywy 2003/87/WE. 
Wniosek Komisji w sprawie zmiany 
ostatniego zdania akapitu pierwszego art. 
10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, a 
mianowicie w sprawie korekty rocznego 
wolumenu uprawnień do emisji, które 
mają zostać sprzedane na aukcji w latach 
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2013–2020, stanowi w gruncie rzeczy 
ingerencję w podstawowe wymogi 
określone w art. 9 dyrektywy 2003/87/WE. 
Interwencje takie mogą mieć miejsce 
wyłącznie w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej i nie mogą być postrzegane 
jako inne niż istotne istotne zmiany 
podstawowego aktu prawnego. Wobec 
powyższego decyzji o tego rodzaju 
zmianach nie można podejmować w 
ramach procedury komitetowej 
(procedura regulacyjna połączona z 
kontrolą), co zaproponowała Komisja. 
Wymagają one aktu ustawodawczego 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zaproponowanego na wniosek Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany do harmonogramu stanowiłyby istotną zmianę 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Powołując się na cel określony w 
art.1 dyrektywy 2003/87/WE, europejski 
system handlu uprawnieniami do emisji 
utworzono w celu wspierania redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w sposób 
racjonalny pod względem kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

System redukcji emisji i handlu uprawnieniami do nich gwarantuje osiągnięcie stawianych 
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celów dotyczących redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. To takie 
ograniczenie, a nie cena, przyczynia się do redukcji emisji.

Poprawka 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym. „Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia 
gospodarczego”1 przypomina się, że 
„coraz ważniejszy staje się stały i 
przystępny cenowo dostęp do źródeł 
energii i surowców, gdyż stanowią one 
znaczną część kosztów w wielu branżach 
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 ta 
różnica cen wzrosła w ostatnich dziesięciu 
latach”, z czego wynika, że „przy 
określaniu przyszłej polityki energetycznej 
należy starannie przeanalizować jej wpływ 
na ceny energii w Europie”.
___________
1 COM(2012)0582

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 40
Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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.

skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie kształtowanie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, ze szkodą dla sektora energetyki słonecznej, a także 
dla konsumentów. Według brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i Zmian Klimatu 
przychody uzyskane w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień do emisji 
pochodziłyby w niewspółmiernym stopniu z najsłabszych gospodarczo państw członkowskich. 
Obciążenie to, wyrażone jako procent PKB, byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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.

skreślony

Or. it



AM\940188PL.doc 15/35 PE513.015v03-00

PL

Poprawka 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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 powinna dostosowywać
harmonogramu aukcji zgodnie z art. 10 ust. 
4 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji powstał w celu wspierania redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów. 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 w dużym stopniu zakłóciłyby porządek funkcjonowania 
rynku i stanowiłyby zaprzeczenie zasad systemu rynkowego EU ETS.

Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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 należy 
sprecyzować, że Komisja może w 
wyjątkowych przypadkach dostosować 
harmonogram aukcji zgodnie z art. 10 ust. 
4 dyrektywy 2003/87/WE. Aby zapewnić 
właściwe funkcjonowanie rynku, Komisja 
rozważa możliwość utworzenia 
niezależnego organu nadzoru systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii Europejskiej.
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Or. fr

Poprawka 44
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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 taką 
interwencję można uzasadnić oceną 
skutków wykazującą, że wpływ na sektory 
narażone na znaczące ryzyko ucieczki 
emisji jest ograniczony. Komisja powinna 
móc wprowadzić nie więcej niż jedno takie 
dostosowanie i jedynie w trakcie 
ośmioletniego okresu rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
stanowi poważne wyzwanie, w 
szczególności dla sektora 
energochłonnego. W związku z tym 
wymagane jest aktywne wspieranie 
projektów demonstracyjnych z zakresu 
technologii niskoemisyjnych. W tym celu 
dostosowanie harmonogramu sprzedaży 
na aukcji stanowi możliwość 
zainicjowania takiego wsparcia. Dzięki 
programowi NER 300 zgromadzono już 
doświadczenia w zakresie wspierania 
technologii niskoemisyjnych. Takie 
wsparcie powinno być kontynuowane i 
następnie rozszerzone również na 
technologie przełomowe, w kontekście 
ram polityki w zakresie klimatu i energii 
na rok 2030.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku dostosowania harmonogramu, dochody uzyskane ze sprzedaży „wstrzymanych” 
uprawnień zostaną wykorzystane na pomoc sektorowi energochłonnemu w przyczynieniu się 
do redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez stworzenie funduszu innowacji przemysłowej. 
Powstanie on zgodnie z programem NER 300 istniejącym już na mocy dyrektywy w sprawie 
handlu przydziałami emisji. Środki w ramach tego funduszu zostaną przeznaczone na 
konkretne cele i nie można ich będzie odłożyć na poczet późniejszych zastosowań.

Poprawka 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

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 dyrektywą 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 46
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Redukcję emisji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE gwarantuje się poprzez 
wprowadzenie limitu podaży uprawnień, 
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która spadnie o 1,74% na rok, bez 
względu na cenę dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (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 redukcji emisji i handlu uprawnieniami do niej gwarantuje osiągnięcie stawianych 
celów dotyczących zmniejszania emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. To takie
ograniczenie, a nie cena, przyczynia się do redukcji emisji.

Poprawka 48
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uprawnienia podlegające takiemu 
dostosowaniu powinny zostać 
umieszczone w rezerwie strategicznej w 
celu poprawy stabilności w EU ETS oraz 
wspierania rozwoju umiejętności i 
przekwalifikowywania pracowników na 
rzecz przejścia do gospodarki 
niskoemisyjnej. W tym celu środki 



AM\940188PL.doc 19/35 PE513.015v03-00

PL

strukturalne przyjmowane przez 
Parlament Europejski i Radę w 
przyszłości powinny przewidywać 
wykorzystanie tych uprawnień jako części 
rezerwy, która powinna zapewnić EU ETS 
zdolność lepszego dostosowywania się do 
skrajnych zaburzeń równowagi między 
podażą a popytem na podstawie 
obiektywnych i przejrzystych kryteriów.

Or. en

Poprawka 49
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Pomimo że ceny emisji dwutlenku 
węgla są niższe w porównaniu z 
pierwotnie planowanymi, w okresie 
handlu Komisja powinna kierować się 
zasadą ciągłości prawa oraz wziąć pod 
uwagę obecną sytuację gospodarczą przy 
określaniu listy sektorów i podsektorów 
uznanych za narażone na ryzyko ucieczki 
emisji w okresie od 2015 do 2019 r.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi wziąć pod uwagę obecną sytuację gospodarczą przy analizowaniu listy 
sektorów i podsektorów, w których ma miejsce ucieczka emisji. Sektory figurujące obecnie w 
wykazie nie będą wykluczone z nowej listy. Przemysł potrzebuje długoterminowej 
przewidywalności,  tak więc Komisji powinna kierować się zasadą ciągłości prawa.

Poprawka 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dostosowanie harmonogramu aukcji 
powinno być postrzegane jako działanie 
krótkoterminowe, a nie środek 
strukturalny zmierzający do przywrócenia 
równowagi rynkowej EU ETS. W obliczu 
konieczności podjęcia działań 
strukturalnych niezbędnych do 
wyeliminowania słabości systemu EU 
ETSw trakcie ośmioletniego okresu 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 
r. może mieć miejsce , tylko jedno takie 
dostosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Aby zapewnić przejrzystość, Komisja 
powinna wykazać przed Parlamentem i 
Radą wystąpienie wyjątkowych 
okoliczności oraz spełnienie warunków 
ewentualnego kolejnego dostosowania 
harmonogramu poszczególnych okresów 
następujących po okresie, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. fr
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Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Dostosowanie harmonogramu aukcji 
należy postrzegać jako działanie 
krótkoterminowe, a nie jako środek 
strukturalny mający zaradzić zakłóceniom 
równowagi rynkowej w EU ETS.

Or. fr

Poprawka 53
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

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 kształtowanie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, ze szkodą dla sektora energetyki słonecznej, a także 
dla konsumentów. Według brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i Zmian Klimatu 
przychody uzyskane w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień do emisji 
pochodziłyby w niewspółmiernym stopniu z najsłabszych gospodarczo państw członkowskich. 
Obciążenie to, wyrażone jako procent PKB, byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Należy zatem uchylić dyrektywę 
2003/87/WE z dniem 1 stycznia 2021 r.,

Or. it

Poprawka 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mówiąc bardziej ogólnie, to właśnie 
polityka w dziedzinie klimatu oparta na 
mechanizmach rynkowych, jak przewiduje 
to protokół z Kioto, ukazała swoją 
nieskuteczność, tym bardziej że 
mechanizmy te nie są stosowane w skali 
światowej, a także brak przejrzystości. 
Dlatego też właściwe byłoby rozważenie 
przez UE przyjęcia alternatywnych 
strategii politycznych w stosownym czasie.

Or. it

Poprawka 56
Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję 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, 
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przy założeniu, że proponowany akt 
wejdzie w życie do czerwca 2014 roku.

Or. en

Poprawka 57
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Technologie wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz 
rozwój niektórych źródeł energii 
odnawialnej są obecnie drogie i ich 
opłacalne oraz niedrogie wdrażanie 
zależeć będzie na dalszym rozwoju tych 
technologii. Reforma systemu handlu 
uprawnieniami do emisji powinna być 
ukierunkowana na skuteczne pobudzanie, 
przy jednoczesnym zapewnianiu 
niezbędnych inwestycji w badania i rozwój 
w celu wprowadzenia na rynek 
technologii niskoemisyjnych.

Or. en

Poprawka 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przed przedstawieniem wniosków 
dotyczących działań strukturalnych w 
związku z przeglądem dyrektywy 
2003/87/WE Komisja powinna –
dodatkowo w stosunku do 
zasugerowanych środków w sprawozdaniu 
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dotyczącym rynku uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla za rok 2012 – rozważyć 
podjęcie dalszych działań w celu 
zapewnienia, że system pozostanie w pełni 
rynkowy. Ponadto Komisja powinna 
zaproponować obowiązkowe 
przeznaczenie dochodów z aukcji na 
innowacyjne technologie przyjazne dla 
środowiska; wykaz sektorów i 
podsektorów narażonych na ryzyko 
ucieczki emisji nie powinien być 
dostosowany, aby zapewnić przemysłowi 
możliwie największej pewności działania.

Or. en

Poprawka 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Obecna niska cena dwutlenku węgla 
jest spowodowana między innymi dużą 
różnorodnością krajowych systemów 
wspierania rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, które zostały wprowadzone w 
konsekwencji przyjęcia dyrektywy w 
sprawie odnawialnych źródeł energii. Aby 
poprawić skuteczność EU ETS w 
perspektywie długoterminowej oraz 
zapewnić stabilność regulacyjną, Komisja 
powinna do końca 2013 r. przedstawić 
struktury dla lepiej zintegrowanego 
systemu w celu promowania 
odnawialnych źródeł energii na poziome 
europejskim po 2020 r. Komisja powinna 
również zbadać możliwości stworzenia 
rezerwy celowej (w oparciu o NER 300) 
przeznaczonej na wspieranie  
innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w dziedzinie energii.
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Or. en

Poprawka 60
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wszelkie środki podejmowane w celu 
przeprowadzenia reformy systemu 
powinny zostać opracowane tak, by 
budować zaufanie do długoterminowej 
stabilności limitu emisji oraz systemu 
handlu emisjami, a równocześnie 
pozwolić rynkowi ustalać ceny w handlu 
uprawnieniami; powinny zostać przyjęte 
przepisy i środki, aby zapewnić, że 
bezpośrednie dochody uzyskane ze 
sprzedaży uprawnień na aukcji zostaną 
zainwestowane w badania w celu 
obniżenia kosztów technologii 
niskoemisyjnej.

Or. en

Poprawka 61
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”.
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Or. el

Uzasadnienie

Celem EU ETS jest redukcja emisji, a nie kształtowanie cen. W okresie recesji gospodarczej 
Komisja bezpośrednio ingeruje w rynek, ze szkodą dla sektora energetyki słonecznej, a także 
dla konsumentów. Według brytyjskiego Departamentu ds. Energetyki i Zmian Klimatu 
przychody uzyskane w wyniku całkowitego wycofania 900 mln uprawnień do emisji 
pochodziłyby w niewspółmiernym stopniu z najsłabszych gospodarczo państw członkowskich. 
Obciążenie to, wyrażone jako procent PKB, byłoby wyższe w Bułgarii, Estonii, Rumunii, 
Czechach, na Słowacji, Litwie i w Grecji.

Poprawka 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

System handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
ustanowiony dyrektywą 2003/87/WE
ulega zakończeniu z dniem 31 grudnia 
2020 r. Dyrektywa 2003/87/WE traci więc 
moc z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Or. it

Poprawka 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1
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 

Komisja nie dostosowuje harmonogramu
dla każdego okresu.
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funkcjonowanie rynku”.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski system handlu uprawnieniami do emisji powstał w celu wspierania redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów. Obowiązujący 
harmonogram sprzedaży na aukcji zapewnia przewidywalność i gwarantuje osiągnięcie celów 
redukcji emisji dwutlenku węgla do 2020 roku. Wszelkie zmiany harmonogramu sprzedaży na 
aukcji zakłóciłyby porządek funkcjonowania rynku i byłyby sprzeczne z zasadami systemu 
rynkowego EU ETS.

Poprawka 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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:

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

„Jeżeli ocena skutków wykazuje dla 
poszczególnych sektorów przemysłu, że 
nie oczekuje się znaczącego wpływu na 
urządzenia narażone na wysokie ryzyko 
ucieczki emisji, lub jeżeli podlegają 
środkom polityki UE mającym 
zrekompensować ewentualny wzrost 
kosztów pośrednich, Komisja może w 
stosownych przypadkach dostosować 
harmonogram dla okresu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 począwszy od 1 stycznia 
2013 r. dla maksymalnie 900 mln 
uprawnień. Jeżeli Komisja proponuje 
wstrzymanie określonej liczby uprawnień, 
musi zadbać o to, aby uprawnienia te 
zostały ponownie wprowadzone w sposób 
liniowy począwszy od roku 
rozpoczynającego się od dnia, w którym 
wstrzymano uprawnienia. W okresie do 
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2020 r. Komisja może dostosować 
harmonogram tylko raz”.

Or. en

Poprawka 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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:

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

„Jeżeli ocena ocena skutków wykazuje dla 
poszczególnych sektorów przemysłu, że 
nie oczekuje się znaczącego wpływu na 
urządzenia narażone na wysokie ryzyko 
ucieczki emisji, lub jeżeli podlegają 
środkom polityki UE mającym 
zrekompensować ewentualny wzrost 
kosztów pośrednich, Komisja może w 
stosownych przypadkach dostosować 
harmonogram dla okresu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1 począwszy od 1 stycznia 
2013 r. dla maksymalnie 900 mln 
uprawnień. Jeżeli Komisja proponuje 
wstrzymanie określonej liczby uprawnień, 
musi zadbać o to, aby uprawnienia te 
zostały ponownie wprowadzone w sposób 
liniowy począwszy od roku 
rozpoczynającego się od dnia, w którym 
wstrzymano uprawnienia. W okresie do 
2020 r. Komisja może dostosować 
harmonogram tylko raz”.

Or. en
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Poprawka 66
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1
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”.

Jeżeli ocena skutków wykazuje dla 
poszczególnych sektorów przemysłu, że 
nie oczekuje się znaczącego wpływu na 
urządzenia narażone na wysokie ryzyko 
ucieczki emisji, lub jeżeli podlegają 
środkom polityki UE mającym 
zrekompensować ewentualny wzrost 
kosztów pośrednich, Komisja może w 
stosownych przypadkach dostosować 
harmonogram dla okresu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego się od 
stycznia 2013 r. dla maksymalnie 900 mln 
uprawnień.
Jeżeli Komisja proponuje wstrzymanie 
określonej liczby uprawnień, musi zadbać 
o to, aby uprawnienia te zostały ponownie 
wprowadzone w sposób przewidywalny.
W okresie do 2020 r. Komisja może 
dostosować harmonogram tylko raz
600 mln wstrzymanych uprawnień 
zostanie wykorzystanych do promocji 
projektów demonstracyjnych w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla w 
sektorach energochłonnych („fundusz 
innowacji przemysłowej”). W tym celu 
zostanie stworzony fundusz oparty na 
zasadzie NER 300 (art. 10a ust. 8).
Projekty wspierane ze środków funduszu 
innowacji przemysłowej są wybierane 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r..
W tym celu zostanie zmieniona decyzja 
Komisji 2010/670/UE1 ustanawiająca 
kryteria i środki dotyczące finansowania 
komercyjnych projektów 
demonstracyjnych nie później niż do dnia 



PE513.015v03-00 30/35 AM\940188PL.doc

PL

31 grudnia 2015 r.
____________
Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku dostosowania harmonogramu, dochody uzyskane ze sprzedaży „wstrzymanych” 
uprawnień zostaną wykorzystane, by pomóc sektorowi energochłonnemu obniżyć emisje 
dwutlenku węgla poprzez utworzenie funduszu innowacji przemysłowej. Zostanie on 
utworzony zgodnie z programem NER 300 istniejącym już na mocy dyrektywy w sprawie 
handlu przydziałami emisji. Środki w ramach tego funduszu zostaną przeznaczone na 
konkretne cele i nie można ich będzie odłożyć na poczet późniejszych zastosowań.

Poprawka 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1
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 Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego 
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku, jedynie wówczas 
gdy spełnione zostaną następujące 
warunki:
a) w każdym państwie członkowskim 
występuje systematyczny wzrost 
gospodarczy wynoszący co najmniej 1% 
przez przynajmniej jeden rok; oraz
b) współczynnik ubóstwa energetycznego 
w każdym państwie członkowskim nie 
przekracza 8% zgodnie z brytyjskim 
modelem współczynnika ubóstwa 
energetycznego.

Or. en
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Poprawka 68
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
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 Komisja 
dostosowuje harmonogram dla każdego 
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku. 

Jeśli w wyniku dostosowania 
harmonogramu liczba uprawnień 
niewystawionych na aukcji w pierwszych 
latach 3. etapu EU ETS będzie znacząca, 
uprawnienia te zostaną wykorzystane do 
stworzenia nowej rezerwy, aby wzmocnić 
stabilność EU ETS oraz przyczynić się do 
aspektów społecznych i związanych z 
umiejętnościami przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną.

Or. en

Uzasadnienie

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Poprawka 69
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – ustęp 1
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 wyjątkowych okolicznościach Komisja 
może dostosować harmonogram okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1, 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r., aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku. W okresie tym 
Komisja dokonuje tylko jednego 
dostosowania tego rodzaju.”.

Or. fr

Poprawka 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1
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 wyjątkowych okolicznościach Komisja 
może dostosować harmonogram dla 
każdego okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku. W okresie, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1, Komisja 
może dostosować harmonogram tylko raz.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).

Poprawka 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie studium wykonalności oraz 
sprawozdanie na temat opłacalności 
strategii politycznych opartych na 
instrumentach nierynkowych, łącznie z 
ustanowieniem podatku od dwutlenku 
węgla na granicach Unii.

Or. it

Poprawka 72
Chris Davies

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zachęca się Komisję do przedstawiania 
wniosków dotyczących zmiany art. 10a 
ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE w celu 
rozszerzenia istniejącego unijnego 
mechanizmu finansowania (NER 300) na 
rzecz rozwoju innowacyjnych technologii 
niskoemisyjnych oraz w celu wdrożenia 
tego mechanizmu do technologii, które 
mogą obniżyć koszty oraz obniżyć poziomy 
emisji dwutlenku węgla pzrez sektory 
energochłonne.
Mechanizm ten zostanie sfinansowany ze 
środków ze sprzedaży niektórych bądź 
wszystkich uprawnień, które na mocy 
decyzji zostały tymczasowo wstrzymane z 
ETS. Dostępne wsparcie finansowe 
zostanie przyznane przed końcem etapu 3. 
w 2020 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki istniejącego mechanizm finansowania „NER 300” pochodzą ze sprzedaży 300 mln 
uprawnień z systemu handlu uprawnieniami do emisji, a sam mechanizm wspiera rozwój 
szeregu innowacyjnych projektów w zakresie energii odnawialnej. Sprzedaż „wstrzymanych” 
uprawnień może zapewnić dodatkowe finansowanie i powinna zostać rozszerzowa w celu 
wspierania innowacji technologicznych, z których mogą korzystać sektory energochłonne. 
Sprzedaż taka tymczasowo obniży cenę dwutlenku węgla, przy czym zapewni, że uprawnienia 
zostaną na stałe wyłączone z ETS.

Poprawka 73
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
W stosownych przypadkach Komisja 
przedkłada zmieniony wniosek w celu:
a) zmiany art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, 
aby wyjaśnić, że współczynnik liniowy 
redukcji, który wynosi 1,74% na rok, nie 
zmieni się po 2020 r.; powinno się 
przeprowadzić we wszystkich sektorach 
gospodarczych ocenę skutków różnych 
możliwości oraz scenariuszy biznesowych, 
a w razie konieczności należy wziąć pod 
uwagę zaostrzenie systemu w celu 
osiągnięcia celów UE w zakresie 
długoterminowej dekarbonizacji do roku 
2050 i po tym roku; w zmianach należy 
również wziąć pod uwagę stan 
międzynarodowego rynku emisji oraz 
kwestię ucieczki emisji;
b) zmiany art. 10 dyrektywy 2003/87/WE, 
aby wprowadzić do systemu mechanizm ex 
post, w którym ograniczenia wydawania 
uprawnień będą zależeć od poziomu 
aktywności na każdym etapie cyklu 
gospodarczego; wnioski powinny 
przewidywać „bank dwutlenku węgla”, do 
którego można składać nadwyżki 
uprawnień oraz z którego nadwyżki te 
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mogą być wydawane; w przypadku 
utworzenia takiego „banku dwutlenku 
węgla”  zostaną wprowadzone jasne 
zasady dotyczące okoliczności, w których 
uprawnienia muszą zostać złożone bądź 
wydane;
c) zmiany art. 10 ust 3 dyrektywy 
2003/87/WE, aby zapewnić, że cały 
dochód osiągnięty ze sprzedaży na aukcji 
uprawnień zostanie przeznaczony na 
inwestycje w badania i rozwój technologii 
niskoemisyjnych.

Or. en

Poprawka 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 
jej przyjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst prezydencji Rady z dnia 22 lutego (6705/13).


