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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Komisji z dnia ... 
określającej, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
wykaz sektorów i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie1, 

– uwzględniając dyrektywę 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych2,

– uwzględniając projekt decyzji Komisji z dnia ... określającej, zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów, które 
uznaje się za narażone na znaczące ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich,

– uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji3,

– uwzględniając art. 88 ust. 2 i ust. 4 lit. b) Regulaminu,

A. mając na uwadze, że system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
ustanowiony w art. 1 dyrektywy 2003/87/WE ma na celu wspieranie zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo 
sposób,

B. mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE sprzedaż na aukcji jest 
podstawową zasadą przydziału uprawnień do emisji, gdyż sprzedaż na aukcji jest 
systemem najprostszym i uważanym powszechnie za najbardziej skuteczny gospodarczo,

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10a ust. 12 dyrektywy 2003/87/WE instalacjom
w sektorach narażonych na znaczne ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich przyznawane są bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100% liczby przydziałów określonej zgodnie z odpowiednimi standardami ex ante,

D. mając na uwadze, że „wyciek emisji” rozumie się jako przenoszenie działalności wiążącej 
się z emisjami gazów cieplarnianych z UE do krajów trzecich, co może doprowadzić do 

                                               
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.
3 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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wzrostu globalnej wielkości emisji1,

E. mając na uwadze, że w celu określenia sektorów i podsektorów narażonych na znaczące 
ryzyko „wycieku emisji” art. 10a ust. 14 dyrektywy 2003/87/WE nakłada na Komisję 
obowiązek oceny zdolności sektorów do wliczenia bezpośrednich i pośrednich kosztów 
związanych ze stosowaniem dyrektywy bez jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

F. mając na uwadze, że kryteria określania sektorów lub podsektorów narażonych na 
znaczące ryzyko „wycieku emisji”, przewidziane w art. 10a ust. 15 i 16 dyrektywy 
2003/87/WE, nakazują wziąć pod uwagę nie tylko zwiększone koszty produkcji 
wynikające z pośrednich i bezpośrednich kosztów dodatkowych wynikających ze 
stosowania przedmiotowej dyrektywy, ale również intensywność handlu z krajami 
trzecimi,

G. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10a ust. 18 dyrektywy 2003/87/WE wykaz sektorów 
lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich jest określany po uwzględnieniu (tam, gdzie dostępne są 
odpowiednie dane) stopnia, w jakim kraje trzecie reprezentujące decydującą część 
światowej produkcji w sektorach lub podsektorach uważanych za zagrożone ryzykiem 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich, zobowiążą się solennie do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w odnośnych sektorach lub podsektorach i 
w identycznych ramach czasowych o podobnym zakresie, jak ramy czasowe Wspólnoty, 
oraz w mierze, w jakiej wydajność instalacji znajdujących się w tych krajach w zakresie 
ograniczenia emisji ditlenku węgla jest porównywalna z wydajnością Wspólnoty,

H. mając na uwadze, że projekt decyzji Komisji klasyfikuje ok. 77% emisji sektora 
pozaenergetycznego objętych systemem wspólnotowym jako narażone na znaczące 
ryzyko „wycieku emisji”, a w związku z tym kwalifikujące się do bezpłatnych 
przydziałów emisji do wysokości 100% liczby przydziałów określonej zgodnie
z odpowiednimi standardami ex ante; mając na uwadze, że Komisja oświadczyła, że
w 2010 r. rozważy dodanie kolejnych sektorów lub podsektorów reprezentujących 
znaczącą ilość pozostałych emisji sektora pozaenergetycznego objętych systemem 
wspólnotowym,

I. mając na uwadze, że wykaz sektorów kwalifikujących się do bezpłatnego przydziału do 
wysokości 80% emisji sektora produkcyjnego zmniejszy wydajność systemu handlu 
uprawnieniami do emisji oraz nie będzie wydajny pod względem kosztów, 

J. mając na uwadze, że w projekcie decyzji Komisji nie wzięto pod uwagę zobowiązań 
przyjętych w ramach międzynarodowych negocjacji nad międzynarodową umową
w sprawie klimatu, a w szczególności Komisja nie dokonała oceny wydajności
w ograniczaniu emisji w odpowiednich sektorach i podsektorach w krajach trzecich, 

                                               
1 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE 

w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych (COM(2008)0016), s. 7.
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K. mając na uwadze, że w ocenie intensywności handlu w poszczególnych sektorach lub 
podsektorach można było odzwierciedlić zobowiązania krajów trzecich oraz wydajność 
instalacji w krajach trzecich,

1. sprzeciwia się przyjęciu projektu decyzji Komisji z dnia ... określającej, zgodnie
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów
i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich;

2. jest zdania, iż ten projekt decyzji Komisji nie jest zgodny z celem i treścią ww. 
dyrektywy;

3. zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi zmienionego projektu aktu, w którym 
uwzględnione zostaną zobowiązania krajów trzecich i wydajność instalacji w krajach 
trzecich, np. w obliczaniu intensywności handlu;

4. wzywa Komisję, żeby dokonała zmiany swojego projektu w świetle międzynarodowej 
umowy o zmianach klimatu, uwzględniając zobowiązania krajów trzecich i wydajność 
instalacji w krajach trzecich, w terminie sześciu miesięcy od zawarcia takiej umowy 
międzynarodowej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.


