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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W rezolucji z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie planu działania prowadzącego 

do przejścia na konkurencyjną 

gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. 

(2011/2095(INI))
1
 Parlament Europejski 

wezwał Komisję do przyjęcia środków na 

rzecz usunięcia słabości unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (EU 

ETS) i umoŜliwienia mu funkcjonowania 

w pierwotnie zamierzony sposób, oraz do 

zmiany w stosownym przypadku przed 

rozpoczęciem trzeciego okresu 

rozliczeniowego rozporządzenia przyjętego 

na mocy art. 10 ust. 4 dyrektywy 

2003/87/WE w celu wdroŜenia 

odpowiednich środków, które mogą 

obejmować wstrzymanie niezbędnej liczby 

uprawnień. 

 ______________ 

 1
 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Do końca 2011 r. skumulowano 

nadwyŜkę wynoszącą 955 mln uprawnień. 

Ta nadwyŜka będzie wzrastać, jeśli nie 

podejmie się strukturalnych działań 

dotyczących EU ETS. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Tak znaczna nadwyŜka uprawnień 

prowadzi do niŜszych cen dwutlenku 

węgla w porównaniu z tymi pierwotnie 

planowanymi, ograniczając zachęty do 

inwestowania w technologie 

niskoemisyjne i zwiększając ryzyko 

uzaleŜnienia Unii od infrastruktur 

powodujących znaczne emisje CO2. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej naleŜy 
sprecyzować, Ŝe w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja moŜe w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE. 

(2) Dla celów pewności prawnej i 
przewidywalności rynkowej naleŜy 
sprecyzować, Ŝe w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
Komisja moŜe w wyjątkowych 
przypadkach dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE, pod warunkiem Ŝe taką 

interwencję moŜna uzasadnić oceną 

skutków wykazującą, Ŝe wpływ na sektory 
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naraŜone na znaczące ryzyko ucieczki 

emisji jest ograniczony. Komisja powinna 

móc wprowadzić tylko jedno takie 

dostosowanie i jedynie w trakcie 

ośmioletniego okresu rozpoczynającego 

się dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Poprawka  5 

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 

rynkowej równowagi EU ETS, i nie 

powinno zaszkodzić stabilności i 

przewidywalności systemu. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) W świetle potencjalnej podwyŜki cen 

za certyfikaty naleŜy rozwaŜyć przegląd 

wytycznych dotyczących niektórych 

środków pomocy państwa w kontekście 

systemu handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych po 2012 roku 

(SWD(2012)0130, SWD(2012)0131 – 

koszty emisji pośrednich) oraz kryteriów 

zawartych w art. 10a ust. 14–17 dyrektywy 

2003/87/WE (koszty emisji 

bezpośrednich), biorąc pod uwagę ryzyko 

ucieczki emisji oraz zakłócenia 

konkurencji pomiędzy sektorami. 

Uzasadnienie 

Podczas gdy niektóre sektory przemysłu otrzymały bardzo liczne darmowe uprawnienia do 

emisji, niektórzy energochłonni producenci są albo naraŜeni na nieuczciwą konkurencję z 

powodu tego, Ŝe ich bezpośredni konkurenci korzystają z darmowego przydziału uprawnień (na 

przykład sektor gipsu), albo ich poziom rekompensaty jest zbyt niski zwaŜywszy na znaczne 
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zuŜycie energii (na przykład sektor aluminium). Wytyczne dotyczące niektórych środków 

pomocy państwa powinny zatem odzwierciedlać tę sytuację, zaś kryteria określające wykaz 

sektorów, w których ma miejsce ucieczka emisji, powinny zostać zmienione, aby umoŜliwić 

uwzględnienie sektorów energooszczędnych o stosunkowo niewielkim śladzie węglowym. 

 
 

Poprawka  7 

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: 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 

Dyrektywa 2003/87/WE  
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – ostatnie zdanie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W stosownych przypadkach Komisja 
dostosowuje harmonogram dla kaŜdego 
okresu, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku. 

W wyjątkowych okolicznościach Komisja 
moŜe dostosować harmonogram dla 
okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 

który zaczyna się dnia 1 stycznia 2013 r., 
aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku, jeśli ocena skutków wykazuje, Ŝe 

wpływ takiej interwencji na sektory 

naraŜone na znaczące ryzyko ucieczki 

emisji jest ograniczony. Komisja moŜe 

dostosować harmonogram tylko raz.  

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1 a 
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 Wejście w Ŝycie 

 Niniejsza decyzja wchodzi w Ŝycie 

trzeciego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 
 
 
 


