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Poprawka 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. en

Poprawka 2
Robert Goebbels

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek handlu uprawnieniami do emisji to sztuczny rynek, gdyż faktycznie handluje się na nim 
„gorącym powietrzem”. Szkodzi to przemysłowi europejskiemu i jest gratką dla rynków 
finansowych, które mogą w ramach tego systemu stosować całą gamę instrumentów 
spekulacyjnych ocierających się czasem o oszustwo. Po konferencji w Dausze już tylko 
Europa trzyma się kurczowo iluzji, jaką jest możność wpływania na klimat w drodze 
mechanizmów rynkowych.

Poprawka 3
Bernd Lange

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 (nowy)
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Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1. odrzuca wniosek Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Poprawka 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 wybory, jakich 
państwa członkowskie dokonują w odniesieniu do różnych źródeł energii i ogólnej struktury 
swoich dostaw energii. Właściwą podstawą prawną powinien być art. 192 ust. 2 TFUE.

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły
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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.

(1) Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r.
ustanawiającej system handlu przydziałami 
do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie nie precyzuje, w jaki sposób 
wolumen uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych, które mają zostać 
sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
okresie rozliczeniowym, natomiast art. 9 
tej dyrektywy stanowi m.in., że liczba 
uprawnień wydawanych rocznie w całej 
Wspólnocie, począwszy od roku 2013, 
powinna maleć w sposób liniowy od 
połowy okresu 2008-2012. Liczba 
uprawnień powinna ulegać zmniejszeniu 
o współczynnik liniowy wynoszący 1,74 % 
w odniesieniu do średniej całkowitej 
rocznej liczby uprawnień wydanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z decyzjami 
Komisji dotyczącymi ich krajowych 
planów rozdziału uprawnień na lata 
2008–2012.

Or. en

Poprawka 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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/WE3  nie precyzuje, w jaki 
sposób wolumen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych, które mają zostać 

(1) Artykuł 10 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r.
ustanawiającej system handlu przydziałami 
do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie 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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sprzedane na aukcji, ma być rozłożony w 
okresie rozliczeniowym.

okresie rozliczeniowym, natomiast art. 9 
tej dyrektywy stanowi, że liczba uprawnień 
powinna ulegać zmniejszeniu o 
współczynnik liniowy wynoszący 1,74% w 
porównaniu ze średnią całkowitą roczną 
liczbą uprawnień wydawanych przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przywrócenia zaufania do systemu handlu emisjami jako systemu rynkowego należy 
wyjaśnić, że wstrzymywanie uprawnień można stosować jedynie w sytuacjach wyjątkowych 
jako środek jednorazowy.

Poprawka 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W punkcie 13 preambuły do 
dyrektywy 2009/29/WE określono cel 
współczynnika liniowego, o którym mowa 
w art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, który to 
cel polega na doprowadzeniu do tego, aby 
system handlu emisjami przyczynił się do 
stopniowej i przewidywalnej redukcji 
emisji oraz aby dzięki temu system 
Wspólnotowy efektywnie pod względem 
kosztowym przyczynił się do wypełnienia 
zobowiązania Wspólnoty w zakresie 
ogólnego ograniczenia emisji o co 
najmniej 20% do roku 2020.

Or. en

Poprawka 8
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
procedurę regulacyjną połączoną z 
kontrolą można stosować jedynie w celu 
zmiany innych niż istotne elementów aktu 
podstawowego. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 
2003/87 Komisja ustala co roku 
bezwzględną liczbę uprawnień w całej 
Wspólnocie. Komisja nie ma władzy 
dyskrecjonalnej w kwestii bezwzględnej 
liczby uprawnień, a art. 10 dyrektywy 
2003/87 przewiduje rozdzielanie 
przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej 
na podstawie ich bezwzględnej liczby 
określonej w ramach procedury 
ustanowionej w art. 9 tej dyrektywy.
Proces sprzedaży aukcyjnej jest 
pomyślany w taki sposób, aby możliwa 
była zmiana innych niż istotne elementów 
dyrektywy 2003/87/WE. Wniosek Komisji 
dotyczący zmiany art. 10 ust. 4 pierwszy 
akapit dyrektywy 2003/87, który dotyczy 
odpowiedniej korekty rocznych 
wolumenów uprawnień do handlu 
emisjami, które mają zostać sprzedane na 
aukcji w latach 2013-2020, stanowi w 
gruncie rzeczy ingerencję w podstawowe 
wymagania określone w art. 9 dyrektywy 
2003/87. Możliwość tego rodzaju 
ingerencji można wprowadzić jedynie w 
oparciu o zwykłą procedurę 
ustawodawczą i nie można jej traktować 
jako zmiany innych niż istotne elementów 
aktu podstawowego. Wobec powyższego 
decyzji o tego rodzaju korektach nie 
można podjąć w ramach procedury 
komitetowej (procedura regulacyjna 
połączona z kontrolą), co zaproponowała 
Komisja. Wymagają one przyjęcia aktu 
ustawodawczego zarówno przez 
Parlament Europejski, jak i Radę po 
przedstawieniu przez Komisję 
odpowiedniego wniosku.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie zmiany harmonogramu stanowiłyby istotną zmianę podstawowego aktu prawnego ze 
względu na potencjalny wpływ na ceny certyfikatów, co wykazała proporcjonalna ocena 
skutków w związku ze zmianą rozporządzenia (UE) nr 1031/2010.

Poprawka 9
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Zgodnie z art. 1 dyrektywy 
2003/87/WE europejski system handlu 
uprawnieniami do emisji ustanowiono w 
celu ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych w sposób wydajny pod 
względem kosztowym i gospodarczym.

Or. en

Uzasadnienie

System ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do nich gwarantuje, że dane cele w 
zakresie redukcji emisji realizuje się w sposób wydajny pod względem kosztowym. To limity 
gwarantują redukcję emisji, a nie cena.

Poprawka 10
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W komunikacie Komisji pt. 
„Silniejszy przemysł europejski na rzecz 
wzrostu i ożywienia gospodarczego” 
(COM(2012)0582) przypomina się, że 
„coraz ważniejszy staje się stały i 
przystępny cenowo dostęp do źródeł 
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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”, z czego wynika, 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 nich gwarantuje, że dane cele w 
zakresie redukcji emisji realizuje się w sposób wydajny pod względem kosztowym. To limity 
gwarantują redukcję emisji, a nie cena. Wysokie ceny powodują zakłócenia w gospodarce i 
stwarzają zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Poprawka 11
Paul Rübig

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 Komisja jest obowiązana 
zbadać następujące okoliczności, zanim
w wyjątkowych przypadkach rozważy 
dostosowanie harmonogramu aukcji 
zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

1. Należy sprawdzić, czy takie 
dostosowanie jest zgodne z celem Komisji 
Europejskiej w zakresie reindustrializacji, 
zakładającym, że udział przemysłu 
w gospodarce europejskiej osiągnie 
poziom 20% do 2020 r.
2. Należy zadbać, aby harmonogram 
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aukcji mógł być dostosowywany tylko 
wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że 
cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% do 2020 r., może 
nie zostać osiągnięty;
3. Zanim rozważona zostanie tak poważna 
interwencja, należy przeprowadzić ocenę 
skutków, w ramach której sprawdzone 
zostanie oddziaływanie na 
konkurencyjność i zatrudnienie; należy 
zadbać, aby w myśl podejścia opartego na 
inteligentnej regulacji prowadzone były 
testy konkurencyjności („competitiveness-
proofing”);
4. Należy też sprawdzić oddziaływanie 
tego dostosowania na małe i średnie 
przedsiębiorstwa za pomocą testu MŚP.
5. W tym kontekście należy też sprawdzić, 
jakie wsparcie i dotacje wpływają 
negatywnie, a jakie pozytywnie na bilans 
CO2, aby ocenić, czy dostosowanie 
dyrektywy poprawiłoby ten bilans lub czy 
istnieje jeszcze pole do działania w innych 
dziedzinach;
6. Jeżeli jednak po dokonaniu 
sprawdzenia miałaby nastąpić interwencja 
w harmonogram aukcji poprzez 
dostosowanie ilości uprawnień 
podlegających aukcji, taka interwencja 
nie może wiązać się ze stałym zniesieniem 
uprawnień ani prowadzić do 
dostosowania maksymalnego limitu emisji 
ustalonego na 2020 r.; dla 
skompensowania wynikających z tego 
zakłóceń rynku należy przy tym 
zagwarantować, że wykaz sektorów, 
w których ma miejsce ucieczka emisji, nie 
zostanie ograniczony.

Or. de

Poprawka 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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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) Celem wyjaśnienia do art. 10 ust. 4 tej
dyrektywy należy dodać odniesienie do 
art. 9 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 13
Holger Krahmer

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 może dostosować 
harmonogramu aukcji zgodnie z art. 10 
ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Europejski system uprawnieniami do emisji ustanowiono, aby ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów. Obecny harmonogram aukcji 
zapewnia przewidywalność i możliwość planowania oraz gwarantuje osiągnięcie celów 
w zakresie ograniczenia emisji CO2 do 2020 r. Wszelkie dostosowania harmonogramu 
poważnie zakłócałyby prawidłowe funkcjonowanie rynku, a tym samym byłyby sprzeczne 
z rynkowymi zasadami handlu uprawnieniami do emisji.
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Poprawka 14
Konrad Szymański

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 i 
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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 
interwencja taka jest uzasadniona oceną 
oddziaływania wskazującą na ryzyko, że w 
ramach wspólnotowego programu Unia 
nie osiągnie do roku 2020 celu redukcji 
emisji o 21% w stosunku do poziomu z 
roku 2005 oraz pod warunkiem, że 
interwencja taka nie będzie mieć istotnego 
wpływu na ucieczkę emisji. Komisja 
powinna móc wprowadzić tylko jedno 
takie dostosowanie i jedynie w trakcie 
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ośmioletniego okresu rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przywrócenia zaufania do systemu handlu emisjami jako systemu rynkowego należy 
wyjaśnić, że wstrzymywanie uprawnień można stosować jedynie w sytuacjach wyjątkowych 
jako środek jednorazowy.

Poprawka 16
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uwzględniając założenia i 
okoliczności na szczeblu państw 
członkowskich, Komisja powinna do dnia 
31 kwietnia 2013 r. przedstawić wniosek w 
sprawie wydajnej pod względem 
kosztowym strategii zrealizowania 
redukcji określonych w planie działania 
dotyczącym przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r. na okres do 
roku 2030, w tym również opcje polityczne 
dotyczące zmian w odniesieniu do ścieżki 
redukcji liniowej w unijnym systemie 
handlu emisjami do roku 2030 wraz z 
uwzględnieniem roku 2030 jako spójnego 
celu w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
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provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Poprawka 17
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dodatkowo do tej decyzji oraz z 
uwagi na potrzebę utrzymania 
efektywności i zachęt inwestycyjnych 
unijnego systemu handlu emisjami 
konieczne jest niezwłoczne przyjęcie 
środków strukturalnych mających na celu 
zreformowanie systemu, aby na stałe 
wycofać z aukcji przewidzianych na lata 
2015-2017 liczbę 1,4 mld uprawnień.

Or. en

Poprawka 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Jeżeli Komisja zdecyduje się na 
tymczasowe wstrzymanie pewnej liczby 
uprawnień, powinna zadbać o to, aby 
uprawnienia te zostały ponownie 
wprowadzone na rynek w sposób liniowy, 
począwszy od roku następującego po dacie 
danej interwencji na rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

„Teoretyczny” zamiar wstrzymania pewnej liczby uprawnień w pierwszych trzech latach i 
ponownego wprowadzenia ich na rynek w dwóch ostatnich latach byłby sprzeczny z art. 9.
Należy wobec tego co najmniej wyjaśnić, że liniowe zmniejszanie liczby uprawnień będzie 
miało miejsce po danej interwencji.

Poprawka 19
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dane cele w zakresie redukcji emisji 
do roku 2020 zostaną zrealizowane bez 
względu na cenę (a więc nawet po cenie 0 
euro za certyfikat) ze względu na 
ograniczoną liczbę uprawnień 
stanowiących ogólny limit unijnego 
systemu handlu emisjami.

Or. en

Uzasadnienie

System ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do nich gwarantuje, że dane cele w 
zakresie redukcji emisji realizuje się w sposób wydajny pod względem kosztowym. To limity 
gwarantują redukcję emisji, a nie cena.

Poprawka 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dodatkowo do tej decyzji Komisja 
uwzględni w tekście przegląd wniosków w 
sprawie unijnego systemu handlu 
emisjami w celu wdrożenia 
dynamiczniejszego podejścia w 
odniesieniu do przydziału uprawnień.
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Podejście to powinno się opierać na 
rzeczywistych czynnikach produkcji, a nie 
na historycznych okresach 
referencyjnych, które sprawiają, że unijny 
system handlu emisjami nie jest w stanie 
odpowiednio reagować na zmiany sytuacji 
gospodarczej. Gwarantując wymagane 
bezwzględne ograniczenie emisji w ciągu 
całego okresu, system przydziału 
uprawnień powinien jednocześnie 
pozwalać na dostosowania ex post, aby nie 
było potrzeby dodatkowych interwencji ze 
strony Komisji, polegających np. na 
przeciwdziałaniu nadmiernym 
przydziałom, jak i nieuzasadnionemu ich 
brakowi.

Or. en

Uzasadnienie

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Poprawka 21
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na spójność ze ścieżką 
wydajności kosztowej, prowadzącą do 
osiągnięcia celu Rady Europejskiej 
polegającego na ograniczeniu gazów 
cieplarnianych o 80-95% do roku 2050, 
konieczne jest dostosowanie czynnika 
liniowego przewidzianego w dyrektywie 
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2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 22
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Z uwagi na potrzebę utrzymania 
zachęt unijnego systemu handlu emisjami 
i uczynienia go skuteczniejszym oraz w 
celu powrócenia do ambitnych celów 
przewidzianych w momencie 
przyjmowania pakietu klimatycznego 
konieczne jest wycofanie na stałe z aukcji 
przewidzianych na lata 2015-2017 liczby 
1,4 mld uprawnień.

Or. en

Poprawka 23
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
W art. 9 dyrektywy 2003/87/WE po 
drugim ustępie dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Począwszy od 2014 r. współczynnik 
liniowy wynosi 2,5%.”.
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Or. en

Poprawka 24
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1 a
W art. 10 dyrektywy 2003/87/WE dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„2a. W drodze pojedynczego odstępstwa 
od ust. 1 całkowitą liczbę 1,4 mld 
uprawnień wycofuje się na stałe z liczby 
uprawnień podlegających sprzedaży 
aukcyjnej w latach 2015-2017 z 
zastrzeżeniem ust. 2 lit. b).”.

Or. en

Poprawka 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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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.

Jeżeli z oceny skutków wynika, że do roku 
2020 w ramach programu wspólnotowego 
Unia nie zdoła ograniczyć emisji w 
zakresie, w jakim wymaga tego niniejsza 
dyrektywa, oraz że skutki w odniesieniu do 
instalacji narażonych na znaczne ryzyko 
ucieczki emisji są ograniczone, Komisja 
może w stosownych przypadkach
dostosować harmonogram dla okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1, 
rozpoczynającego się 1 stycznia 2013 r., w 
odniesieniu do maksymalnej liczby 900 
mln uprawnień. Jeżeli Komisja proponuje 
wstrzymanie określonej liczby uprawnień,
musi zadbać o to, aby uprawnienia te 
zostały ponownie wprowadzone w sposób 
liniowy. Komisja może dostosować 
harmonogram tylko raz.

Or. en

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
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.

Rozporządzenie jest zgodne z innymi 
przepisami niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie z przepisami określonymi w 
art. 9.

Or. en
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Uzasadnienie

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Poprawka 28
Konrad Szymański

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 wyjątkowych okolicznościach Komisja
może zaproponować dostosowanie 
harmonogramu dla okresu, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r., aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie rynku.
Komisja proponuje najwyżej jedno takie 
dostosowanie i tylko po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.
W celu zagwarantowania 
przewidywalności aukcji, zwłaszcza w 
odniesieniu do szacunkowego wolumenu 
uprawnień zgodnie z niniejszym ustępem, 
wszelkie zmiany, w tym zmniejszenie 
wolumenu uprawnień lub części 
wolumenu uprawnień podlegających 
sprzedaży aukcyjnej, są kategorycznie 
zabronione.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności ram prawnych i przewidywalności aukcji, jak i z myślą o 
zaufaniu inwestorów do rynkowego funkcjonowania unijnego systemu handlu emisjami, 
zwłaszcza w odniesieniu do wolumenów uprawnień podlegających sprzedaży aukcyjnej, 
wszelkie zmiany wolumenu uprawnień lub części wolumenu uprawnień podlegających 
sprzedaży aukcyjnej powinny być kategorycznie zabronione. Wszelkie interwencje dotyczące 
harmonogramu powinny mieć co najwyżej charakter „techniczny”.

Poprawka 29
Judith A. Merkies

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 wyjątkowych okolicznościach Komisja
może dostosować harmonogram dla okresu
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1,
aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku. Komisja dokonuje takiego 
dostosowania tylko jeden raz, zanim 
rozpatrzone zostaną środki strukturalne 
mające rozwiązać problem braku 
równowagi rynkowej.

Or. en

Poprawka 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

może zaproponować dostosowanie 
harmonogramu dla okresu, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego 
się dnia 1 stycznia 2013 r., aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie rynku.
Komisja proponuje najwyżej jedno takie 
dostosowanie i tylko po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 31
Adam Gierek

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, w myśl art. 
192.2 TWE, podejmowane są decyzje o 
dostosowaniu harmonogramu dla każdego 
okresu tak, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku.

Or. pl

(patrz Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Artykuł 192 ustęp 2)

Uzasadnienie

Polityka w zakresie ochrony środowiska winna być realizowana zarówno wspólnotowo, jak i 
przez poszczególne państwa członkowskie, tzn. jest to polityka współdzielona. Nie może w 
związku z tym Komisja narzucać państwom członkowskim wyboru między różnymi źródłami 
energii i kształtowania struktury zaopatrzenia w energię.

Poprawka 32
Jean-Pierre Audy

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

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

„W stosownych przypadkach Komisja
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie propozycję dostosowania 
harmonogramu dla każdego okresu, aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku”.

Or. fr

Poprawka 33
Holger Krahmer

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.

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

Or. de

Uzasadnienie

Europejski system uprawnieniami do emisji ustanowiono, aby ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów. Obecny harmonogram aukcji 
gwarantuje planową i przewidywalną realizację celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 do 
2020 r. Wszelkie dostosowania harmonogramu zakłócałyby prawidłowe funkcjonowanie 
rynku, a tym samym stałyby w sprzeczności z rynkowymi zasadami handlu uprawnieniami do
emisji.

Poprawka 34
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapity 
w brzmieniu:
„Wszelkim dostosowaniom powinna 
towarzyszyć ocena skutków na szczeblu 
państw członkowskich, dotycząca 
wspomnianego wyżej dostosowania, w 
odniesieniu do dochodów państw 
członkowskich ze sprzedaży aukcyjnej.
Jeżeli dostosowanie, o którym mowa w 
pierwszym akapicie, powoduje spadek 
dochodów państw członkowskich ze 
sprzedaży aukcyjnej w roku 2013 oraz w 
kolejnych latach aż do roku 2020, 
Komisja proponuje środki kompensacyjne 
ograniczające do minimum negatywny 
wpływ na dochody państw 
członkowskich.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy w sprawie systemu handlu emisjami część z 50% dochodów 
generowanych w wyniku sprzedaży uprawnień na aukcjach należy przeznaczyć na 
finansowanie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych w krajach 
rozwijających się oraz na dostosowywanie się do tych zmian. Aby umożliwić państwom 
członkowskim wywiązanie się z podjętych zobowiązań, a w konsekwencji – spełnienie 
międzynarodowych oczekiwań dotyczących pomocy UE na rzecz klimatu, zmiany 
harmonogramu aukcji nie powinny skutkować spadkiem dochodów państw członkowskich ze 
sprzedaży aukcyjnej.

Poprawka 35
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
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w brzmieniu:
„Wszelkie dostosowania dotyczą jedynie 
państw członkowskich, w których 
wszystkie uprawnienia w sektorze 
energetycznym podlegają sprzedaży 
aukcyjnej, oraz nie mają wpływu na 
wolumen uprawnień sprzedawanych na 
aukcjach w państwach członkowskich, 
które przejściowo zdecydowały się na 
bezpłatne przydziały uprawnień z myślą o 
modernizacji sektora energetycznego, 
zgodnie z art. 10c.”.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą zdecydować się na przejściowy bezpłatny przydział uprawnień z 
myślą o modernizacji sektora energetycznego, zgodnie z art. 10c dyrektywy w sprawie 
unijnego systemu handlu emisjami. Tymczasowe bezpłatne przydziały są odejmowane od 
liczby przydziałów, jakie dane państwo członkowskie mogłoby w przeciwnym razie sprzedać 
na aukcji, zgodnie z art. 10 ust. 2. W przypadku ograniczeń wolumenu uprawnień 
sprzedawanych na aukcji owe państwa członkowskie posiadałyby mniej uprawnień, co 
mogłoby doprowadzić do niewystarczającej liczby pozostających do ich dyspozycji praw do
sprzedaży aukcyjnej.

Poprawka 36
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Wszelkie dostosowania skutkujące 
ograniczeniem liczby uprawnień 
podlegających sprzedaży aukcyjnej w roku 
2013 lub w latach kolejnych aż do roku 
2020 nie mają zastosowania w stosunku 
do państw członkowskich wymienionych 
w załączniku IIb.”.
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które do 2005 r. ograniczyły emisje gazów cieplarnianych o co 
najmniej 20% w porównaniu z rokiem referencyjnym podanym w protokole z Kioto, otrzymały 
dodatkowo 2% całkowitej liczby uprawnień do sprzedaży aukcyjnej tytułem rekompensaty za 
koszty poniesione w związku z dramatycznym obniżeniem emisji w latach poprzednich. Aby 
zminimalizować skutki zmian w harmonogramie aukcji, państwa członkowskie wymienione w 
załączniku IIb powinny być zwolnione z uczestnictwa we wszelkich mechanizmach 
ograniczających w przyszłości liczbę uprawnień sprzedawanych na aukcjach.

Poprawka 37
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Wszelkie dostosowania skutkujące 
ograniczeniem liczby uprawnień 
podlegających sprzedaży aukcyjnej w roku 
2013 lub w latach kolejnych aż do roku 
2020 nie mają zastosowania w stosunku 
do państw członkowskich wymienionych 
w załączniku IIa.”.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie solidarności i wzrostu we Wspólnocie pewnym państwom członkowskim 
przyznano dodatkowo 10% całkowitej liczby uprawnień. Wszystkie te kraje spodziewają się 
wyższych kosztów wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Aby zminimalizować skutki 
wszelkich ewentualnych zmian w harmonogramie aukcji, państwa członkowskie wymienione 
w załączniku IIa powinny być zwolnione z uczestnictwa we wszelkich mechanizmach 
ograniczających w przyszłości liczbę uprawnień sprzedawanych na aukcjach.
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Poprawka 38
Konrad Szymański

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„W celu zagwarantowania 
przewidywalności aukcji, zwłaszcza w 
odniesieniu do szacunkowej liczby 
uprawnień zgodnie z niniejszym ustępem, 
wszelkie zmiany, w tym zmniejszenie 
liczby uprawnień lub części wolumenu 
uprawnień podlegających sprzedaży 
aukcyjnej, wymagają jednomyślności 
wszystkich państw członkowskich.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej z grudnia 2008 r. państwa członkowskie będą 
decydować – stosownie do swoich własnych wymogów konstytucyjnych i budżetowych – o 
przeznaczeniu dochodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień w ramach unijnego systemu 
handlu emisjami. Wobec tego wszelkie zmiany harmonogramu aukcji mające wpływ na 
dochody państw członkowskich ze sprzedaży aukcyjnej powinny być przyjmowane 
jednogłośnie przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 
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w brzmieniu:
„W celu zagwarantowania 
przewidywalności aukcji, zwłaszcza w 
odniesieniu do szacunkowej liczby 
uprawnień zgodnie z niniejszym ustępem, 
wszelkie zmiany, w tym zmniejszenie 
liczby uprawnień lub części wolumenu 
uprawnień podlegających sprzedaży 
aukcyjnej, wymagają jednomyślności 
wszystkich państw członkowskich.”.

Or. en

Poprawka 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Wszelkim dostosowaniom powinna 
towarzyszyć ocena skutków na szczeblu 
państw członkowskich, dotycząca 
wspomnianego wyżej dostosowania, w 
odniesieniu do dochodów państw 
członkowskich ze sprzedaży aukcyjnej.
Komisja proponuje środki kompensacyjne 
ograniczające do minimum negatywny 
wpływ na dochody państw 
członkowskich.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy w sprawie systemu handlu emisjami część z 50% dochodów 
generowanych w wyniku sprzedaży uprawnień na aukcjach należy przeznaczyć na 
finansowanie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych w krajach 
rozwijających się oraz na dostosowywanie się do tych zmian. Aby umożliwić państwom 



AM\921553PL.doc 29/32 PE501.951v01-00

PL

członkowskim wywiązanie się z podjętych zobowiązań, a w konsekwencji – spełnienie 
międzynarodowych oczekiwań dotyczących pomocy UE na rzecz klimatu, zmiany 
harmonogramu aukcji nie powinny skutkować spadkiem dochodów państw członkowskich ze 
sprzedaży aukcyjnej.

Poprawka 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W art. 10 ust. 4 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Wszelkie dostosowania skutkujące 
ograniczeniem liczby uprawnień 
podlegających sprzedaży aukcyjnej w roku 
2013 lub w latach kolejnych aż do roku 
2020 nie mają zastosowania w stosunku 
do państw członkowskich wymienionych 
w załączniku IIa.”.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie solidarności i wzrostu we Wspólnocie pewnym państwom członkowskim 
przyznano dodatkowo 10% całkowitej liczby uprawnień, zwiększając tym samym liczbę 
uprawnień, które te państwa członkowskie mogą sprzedać na aukcjach zgodnie z załącznikiem 
IIa do dyrektywy w sprawie systemu handlu emisjami. Wszystkie te kraje spodziewają się 
wyższych kosztów wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Aby zminimalizować skutki 
wszelkich ewentualnych zmian w harmonogramie aukcji, państwa członkowskie wymienione 
w załączniku IIa powinny być zwolnione z uczestnictwa we wszelkich mechanizmach 
ograniczających w przyszłości liczbę uprawnień sprzedawanych na aukcjach.

Poprawka 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska
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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:
„Wszelkie dostosowania skutkujące 
ograniczeniem liczby uprawnień 
podlegających sprzedaży aukcyjnej w roku 
2013 lub w latach kolejnych aż do roku 
2020 nie mają zastosowania w stosunku 
do państw członkowskich wymienionych 
w załączniku IIb.”.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które do 2005 r. ograniczyły emisje gazów cieplarnianych o co 
najmniej 20% w porównaniu z rokiem referencyjnym podanym w protokole z Kioto, otrzymały 
dodatkowo 2% całkowitej liczby uprawnień do sprzedaży aukcyjnej. Dodatkowe uprawnienia 
do sprzedaży aukcyjnej miały zrekompensować tym państwom członkowskim koszty 
poniesione w związku z dramatycznym obniżeniem emisji w latach poprzednich. Aby 
zminimalizować skutki wszelkich ewentualnych zmian w harmonogramie aukcji, państwa 
członkowskie wymienione w załączniku IIb powinny być zwolnione z uczestnictwa we 
wszelkich mechanizmach ograniczających w przyszłości liczbę uprawnień sprzedawanych na 
aukcjach.

Poprawka 43
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 29 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
W art. 29a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli przez okres dłuższy niż sześć 
kolejnych miesięcy ceny uprawnień są 
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ponad trzykrotnie niższe lub wyższe od 
średniej ceny uprawnień na europejskim
rynku uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla w dwóch poprzednich latach, 
Komisja niezwłocznie zwołuje 
posiedzenie komitetu ustanowionego na 
mocy art. 9 decyzji nr 280/2004/WE.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast rozpatrywać poprawkę do art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, do art. 29a należy 
wprowadzić inną poprawkę, która zagwarantuje większą pewność prawa. W obecnej formie 
art. 29a umożliwia podjęcie działań w przypadku nadmiernych wahań cen, ale środek ten 
dotyczy w rzeczywistości tylko sytuacji, w której cena uprawnień jest zbyt wysoka. Przyjmując 
zaproponowane poprawki, wprowadzono by jedno narzędzie prawne pozwalające na podjęcie 
stosownych działań w sytuacji wymagającej zastosowania środków regulacyjnych.

Poprawka 44
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1b (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 29 a – ustęp 2 –  litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Litera a) w art. 29a ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„a) umożliwienie państwom 
członkowskim opóźnienia lub 
przyspieszenia sprzedaży na aukcji 
części liczby uprawnień, która ma być 
sprzedana na aukcji;”;

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast rozpatrywać poprawkę do art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, do art. 29a należy 
wprowadzić inną poprawkę, która zagwarantuje większą pewność prawa. W obecnej formie 
art. 29a umożliwia podjęcie działań w przypadku nadmiernych wahań cen, ale środek ten 
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dotyczy w rzeczywistości tylko sytuacji, w której cena uprawnień jest zbyt wysoka. Przyjmując 
zaproponowane poprawki, wprowadzono by jedno narzędzie prawne pozwalające na podjęcie 
stosownych działań w sytuacji wymagającej zastosowania środków regulacyjnych.

Poprawka 45
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1c (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 29 a – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c
W art. 29a ust. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„ba) umożliwienie państwom 
członkowskim zaniechania sprzedaży na 
aukcji części liczby uprawnień, która ma 
być sprzedana na aukcji.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast rozpatrywać poprawkę do art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, do art. 29a należy 
wprowadzić inną poprawkę, która zagwarantuje większą pewność prawa. W obecnej formie 
art. 29a umożliwia podjęcie działań w przypadku nadmiernych wahań cen, ale środek ten 
dotyczy w rzeczywistości tylko sytuacji, w której cena uprawnień jest zbyt wysoka. Przyjmując 
zaproponowane poprawki, wprowadzono by jedno narzędzie prawne pozwalające na podjęcie 
stosownych działań w sytuacji wymagającej zastosowania środków regulacyjnych.


