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Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu decyzji Komisji w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 

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 Wspólnocie, zmienioną dyrektywą 2009/29/WE oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 96/61/WE1 (wersja zmieniona), w szczególności uwzględniając jej art. 1
i 10a,

- uwzględniając decyzję Komisji nr 2010/02/UE z dnia 24 grudnia 2009 r. określającą, 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów
i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji2,

- uwzględniając projekt decyzji Komisji określającej przejściowe zasady dotyczące 
zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Wspólnocie 
zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (zwany dalej „projektem decyzji Komisji”), 

- uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji3,

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

A mając na uwadze, że Parlament pozytywnie ocenia i popiera cele pakietu „klimat
i energia”, który promowała prezydencja francuska w 2008 r., a zwłaszcza dyrektywę 
2009/29/WE, która zakłada początkowo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
w 2020 r. o 21% w porównaniu do roku 2005, przy czym cel ten ma być osiągany 
stopniowo, tak by nie narazić na szwank konkurencyjności europejskiego przemysłu,

B. mając na uwadze, że art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że zgodnie
z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania instytucji Unii Europejskiej,
a zwłaszcza Komisji, nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 
traktatów,

C. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy miał negatywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłu oraz że należy koniecznie chronić przemysł UE i unikać 
obarczania go dodatkowymi obciążeniami, które mogłyby obniżyć jego konkurencyjność,

                                               
1 Dz.U. L 275 z 25.10.03, s. 32.
2 Dz.U. L 1 z 5.1.10, s. 10.
3 Dz.U. L 184 z 17.7.99, s. 23.
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D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 1 dyrektywy 2003/87/WE zmienionej dyrektywą 
2009/29/WE celem systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) 
„jest promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny
i ekonomicznie efektywny”, co powinno przebiegać stopniowo i przewidywalnie do 
2020 r., tak by utrzymać konkurencyjność przemysłu, a także mając na uwadze, że ETS 
powinien funkcjonować w sposób możliwie najbardziej efektywny ekonomicznie (pkt 13
i 15 preambuły dyrektywy 2009/29/WE) i wyeliminować zakłócenia konkurencji 
wewnątrzwspólnotowej (pkt 17 preambuły dyrektywy 2009/29/WE),

E. mając na uwadze, że w decyzji 2010/2/WE Komisja uznała m.in. przemysł rafineryjny, 
petrochemiczny i przemysł nawozów sztucznych, a także sektor wapna, żelaza i stali za 
sektory i podsektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji,

F mając na uwadze, że zgodnie z art. 88 Regulaminu Parlament sprzeciwia się przyjęciu 
projektu decyzji Komisji, jeżeli nie spełnia on kryterium zgodności z celem lub treścią 
aktu podstawowego i narusza zasadę proporcjonalności,

G mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE projekt decyzji Komisji powinien 
zostać zmodyfikowany, tak aby uwzględniał stopniowe wdrażanie w odniesieniu do 
założeń dotyczących sektora rafineryjnego, petrochemicznego i sektora nawozów 
sztucznych oraz kwestie geograficzne i szczególne cechy paliw stosowanych w sektorze 
wapna, dolomitu kalcynowanego i węgla,

Sektor rafineryjny, petrochemiczny i sektor nawozów sztucznych: konsekwencje 
niestopniowego stosowania wskaźników emisyjności

H. mając na uwadze, że konieczne może okazać się zamknięcie znajdujących się w UE 
zakładów produkcji kwasu azotowego i amoniaku, które nadal aktywnie stosują 
technologie starszych generacji, ponieważ przeprowadzenie ich modernizacji
w wymaganym czasie, tak by osiągnąć wskaźniki emisyjności zaproponowane
w projekcie decyzji, byłoby ekonomicznie nieuzasadnione,

I. mając na uwadze, że projekt decyzji Komisji zakłada natychmiastowe stosowanie od 
2013 r. wskaźników emisyjności opartych na średniej arytmetycznej emisji gazów 
cieplarnianych 10% najbardziej wydajnych instalacji w tym zakresie w każdym sektorze,  

J. mając na uwadze, że natychmiastowe stosowanie wskaźników emisyjności doprowadzi do 
deficytu wynoszącego 25% przydziałów bezpłatnych uprawnień (30% jeżeli uwzględni 
się emisje z produkcji energii elektrycznej) oraz do 10% wzrostu wydatków operacyjnych; 
mając na uwadze, że stopniowe stosowanie wskaźników emisyjności mogłoby umożliwić 
sektorowi rafineryjnemu i petrochemicznemu zmniejszenie obciążeń finansowych o 60%
w okresie 2013-2016; mając również na uwadze, że nagłe i niestopniowe stosowanie obu 
wskaźników i zasad odniesienia mających zastosowanie do przemysłu nawozów 
sztucznych doprowadziłoby do łącznego wzrostu kosztów ogólnych europejskiego 
przemysłu w tym sektorze o 360 milionów EUR, 

K. mając na uwadze, że natychmiastowe stosowanie wskaźników emisyjności od 2013 r. 
mogłoby mieć poważny wpływ społeczny na sektor rafineryjny, petrochemiczny i sektor 
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nawozów sztucznych; mając na uwadze, że instalacjom wykorzystywanym przez te 
gałęzie przemysłu groziłoby zamknięcie z powodu braku dostępnych inwestycji, co 
prowadziłoby do narażenia na szwank ich konkurencyjności, do zlecania wykonania 
zadań na zewnątrz oraz do wzrostu importu produktów rafinowanych z krajów, w których 
obowiązują niższe niż w Europie normy środowiskowe; mając na uwadze, że tym samym 
Unia Europejska mogłaby utrudnić realizację swoich początkowych celów, tj. 
zmniejszenia wpływu emisji gazów cieplarnianych na zmianę klimatu oraz ochrony 
przemysłu i jego konkurencyjności; mając na uwadze, że przy obliczaniu wartości 
wskaźników emisyjności Komisja powinna zagwarantować wykorzystywanie 
najnowszych danych naukowych dotyczących potencjału globalnego ocieplenia, co 
określono w samej dyrektywie,

L. mając na uwadze, że stopień narażenia sektorów i podsektorów uznanych za narażone na 
znaczące ryzyko ucieczki emisji dodatkowo wzrośnie, ponieważ będzie ich dotyczyć 
przegląd wykazu sporządzonego w decyzji Komisji nr 2010/2/UE,

Sektor wapna i sektor dolomitu kalcynowanego

M. mając na uwadze, że sektor wapna i sektor dolomitu kalcynowanego mają bardzo duże 
znaczenie w Grecji; mając też na uwadze, że 80% wapna i dolomitu kalcynowanego 
wykorzystuje się do produkcji skutecznych antysejsmicznych materiałów budowlanych, 
które są niezbędne w państwach członkowskich o dużej aktywności sejsmicznej, takich 
jak Grecja i południowe Włochy,

N. mając na uwadze, że w projekcie decyzji Komisji przewiduje się wskaźnik emisyjności 
dotyczący sektora wapna i dolomitu kalcynowanego opartego na technologii 
wykorzystującej gaz ziemny; mając również na uwadze, że technologia ta stanowi źródło 
ograniczeń i jest niewłaściwa, ponieważ gaz ziemny nie jest odpowiednim paliwem do 
produkcji wapna przeznaczonego do budownictwa antysejsmicznego,   

O. mając na uwadze, że 95% instalacji produkujących wapno nie ma dostępu do sieci gazu 
ziemnego i jeżeli przy ustalaniu wskaźnika emisyjności nie będzie uwzględniane 
kryterium geograficzne, przemysł sektora wapna i sektora dolomitu kalcynowanego 
odczułby nie tylko obciążenie finansowe, ale również wzrost emisji gazów wynikający
z transportu wapna z krajów trzecich, w których obowiązują mniej restrykcyjne normy 
środowiskowe,

Gazy odlotowe

P. mając na uwadze, że art. 10a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE przewiduje przydział 
bezpłatnych uprawnień w przypadku energii elektrycznej wytwarzanej z gazów 
odlotowych,

Q. mając na uwadze, że projekt decyzji Komisji nie spełnia wymogu, ponieważ dotyczy 
jedynie części przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do energii elektrycznej 
wytwarzanej z gazów odlotowych,
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Niezgodność z celem i trescią dyrektywy 2009/29/WE

R. mając na uwadze fakt, że ponieważ Komisja nie rozważyła kwestii stopniowego 
stosowania wskaźnika emisyjności przez sektor rafineryjny, petrochemiczny i sektor 
nawozów sztucznych, jej projekt decyzji jest niezgodny z celem lub treścią aktu 
podstawowego, jako że dyrektywa 2009/29/WE przewiduje stopniowe stosowanie 
wskaźnika emisyjności; mając na uwadze, że Komisja powinna ocenić pod względem 
technicznym i ekonomicznym wpływ natychmiastowego zastosowania wskaźnika 
emisyjności na sektory i podsektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji oraz 
zmienić projekt decyzji poprzez dodanie zasady stopniowości odnoszącej się do sektorów 
narażonych na ucieczkę emisji,

Naruszenie zasady proporcjonalności 

S. mając na uwadze, że w projekcie decyzji Komisji nie uwzględniono kwestii dostępności 
paliw, szczególnych uwarunkowań geograficznych i poziomu wydajności paliw
w odniesieniu do tych sektorów, co skutkuje naruszeniem zasady proporcjonalności,

T. mając na uwadze, że Komisja, wykraczając w swoim projekcie decyzji poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia celu ograniczenia emisji gazów w sektorze wapna i węgla, 
naruszyła zasadę proporcjonalności,

U. mając na uwadze, że przy ustalaniu wskaźników emisyjności procesowi produkcji stali 
należało przypisać całą zawartość węgla w gazach odlotowych, w związku z czym projekt 
decyzji Komisji nie jest zgodny z celem i treścią art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
i narusza zasadę proporcjonalności,

1. jest przeciwny przyjęciu projektu decyzji Komisji w sprawie ustanowienia przejściowych 
zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji
w całej Unii zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE;

2. uważa, że projekt decyzji Komisji jest niezgodny z celem i treścią dyrektywy 2003/87/WE
i narusza zasadę proporcjonalności;

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


