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Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat 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 ustanawiającą system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie zmienioną dyrektywą 2009/29/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, a w szczególności jej art. 10a,

– uwzględniając projekt 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,

– uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady 1999/486/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji,

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

A. 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,

B. mając na uwadze, że wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych 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),

C. mając na uwadze, że zasady takie zostały wyraźnie podkreślone w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej Trybunałem) oraz w sprawie 
T-374/04 Niemcy przeciwko Komisji, pkt 124, Trybunał stwierdził, że „funkcjonowanie 
[systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych] determinują pewne 
„podcele”, a mianowicie utrzymanie efektywnych pod względem kosztów oraz 
skutecznych gospodarczo warunków, utrzymanie rozwoju gospodarczego oraz 
zatrudnienia, a także zachowanie spójności rynku wewnętrznego i niezakłóconej 
konkurencji”,

D. mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału może dojść do dyskryminacji 
nie tylko w odniesieniu do odmiennego traktowania porównywalnych sytuacji, ale 
również jednakowego traktowania nieporównywalnych sytuacji (zob. sprawa 1253/79 
Battaglia, pkt 37: „Dyskryminacja w sensie prawnym polega na traktowaniu w jednakowy 
sposób różniących się od siebie sytuacji lub na traktowaniu w odmienny sposób sytuacji, 
które są identyczne.”), a fakt, że istnieją obiektywne różnice w odniesieniu do sytuacji 
podmiotów, których dotyczy dany przepis, powinien determinować odmienną konstrukcję 
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warunków, które mają do nich zastosowanie (zob. wyrok Trybunału w sprawie 152/73 
Sotgiu), 

E. mając na uwadze, że wprowadzenie do projektu decyzji zasady „jeden produkt – jeden 
wskaźnik” nie jest określone jako wymóg dyrektywy, a projekt decyzji nie uwzględnia 
różnic w szczególnym charakterze procesów produkcyjnych w sektorach objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a zatem propozycja ta 
prowadzi do naruszenia jednej z ogólnych zasad prawa UE, którą jest równość 
i niedyskryminacja, 

F. mając na uwadze, że w projekcie decyzji uznaje się gaz ziemny za paliwo referencyjne 
i w rezultacie prowadzi to do sytuacji, gdzie w dwóch identycznych procesach produkcji, 
w których wykorzystuje się zarówno gaz ziemny, jak i inne paliwa o wyższych poziomach 
emisji, producenci stosujący gaz ziemny znajdą się w bardziej uprzywilejowanej pozycji 
w porównaniu z producentami stosującymi np. węgiel, pomimo że ci ostatni stosują 
najnowocześniejsze technologie, oraz mając na uwadze, że jest to sprzeczne z duchem 
dyrektywy, a ponadto prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym,

G. mając na uwadze, że wprowadzenie zbyt rygorystycznych wskaźników, które nie 
uwzględniają m.in. rodzaju paliwa czy szczególnych uwarunkowań geograficznych, 
mogłoby doprowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, gdyż instalacjom 
przyznano by przydziały na poziomie niższym niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia 
przewidzianych w dyrektywie celów dotyczących emisji,

H. mając na uwadze, że dla państw członkowskich, które jako podstawowe paliwo stosują 
węgiel, przyjęcie gazu ziemnego jako paliwa referencyjnego doprowadziłoby do 
zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym i byłoby równoznaczne z zanegowaniem 
konkretnego kontekstu geopolitycznego, w którym funkcjonuje rynek energii
poszczególnych państw członkowskich,

I. mając na uwadze, że w wyrokach Trybunału w sprawach T-183/07 Polska przeciwko
Komisji (pkt 88), T-263/07 Estonia przeciwko Komisji (pkt 53) oraz T-374/04 Niemcy 
przeciwko Komisji (pkt 80) Trybunał orzekł, że w wykonywaniu swoich kompetencji 
zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie, dokonując wyboru środków, które uznają 
za najodpowiedniejsze do osiągnięcia celu przewidzianego w dyrektywie 2003/87/WE, 
powinny uwzględnić konkretny kontekst krajowego rynku energii danego państwa 
członkowskiego,

J. mając na uwadze, że projekt decyzji, która przy określaniu wskaźników nie uwzględnia 
rodzaju paliwa oraz czynników geograficznych, prowadzi nie tylko do obciążeń 
finansowych i zwiększa ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych, ale również 
skutkuje zwiększeniem emisji CO2, gdyż przywóz produktów z kraju trzeciego do państw 
członkowskich będzie miał również negatywny wpływ na środowisko, co jest sprzeczne 
z duchem dyrektywy,

K. mając na uwadze, że sposób, w jaki Komisja określa zasady dotyczące 
zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, nie powinien mieć 
skutków politycznych, ale odzwierciedlać techniczny charakter problemu,

1. uważa, że projekt decyzji Komisji jest niezgodny z celem i treścią dyrektywy 2003/87/WE 
zmienionej dyrektywą 2009/29/WE oraz z zasadą proporcjonalności; 
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2. 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;

3. zaleca wyłączenie czynników mających na celu dalsze obniżenie wskaźników w oparciu 
o średnie parametry 10% najbardziej wydajnych instalacji oraz włączenie do projektu 
decyzji Komisji „paliwowego współczynnika korygującego” zgodnie z wyżej 
wspomnianymi orzeczeniami Trybunału;

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


