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10.4.2013 A7-0046/10 

Poprawka  10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Przed przedstawieniem wniosków 

dotyczących działań strukturalnych w 

związku z przeglądem dyrektywy 

2003/87/WE Komisja powinna – 

dodatkowo w stosunku do ewentualnych 

środków wymienionych w sprawozdaniu 

dotyczącym rynku uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla w roku 2012 – rozwaŜyć 

uwzględnienie w przeglądzie działań 

mających przeciwdziałać nadmiernym 

przydziałom, jak i nieuzasadnionemu ich 

brakowi. Przegląd ten powinien 

obejmować bardziej dynamiczne podejście 

do przydzielania uprawnień. Takie 

podejście powinno opierać się na 

rzeczywistych wskaźnikach produkcji, a 

nie na historycznych okresach 

referencyjnych, które sprawiły, Ŝe ETS nie 

jest w stanie prawidłowo dostosowywać się 

do oŜywień i pogorszeń koniunktury 

gospodarczej, i powinno zagwarantować 

wymagane bezwzględne ograniczenie 

emisji w ciągu całego okresu. Przegląd ten 

moŜe równieŜ obejmować wnioski 

dotyczące ustanowienia skutecznego 

mechanizmu nadzoru i kontroli 

prawidłowego funkcjonowania rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

który działałby w oparciu jedynie o 

główne cele dyrektywy 2003/87/WE i 

niezaleŜnie od jakichkolwiek innych celów 
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politycznych. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Poprawka  11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

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”. 

„JeŜeli ocena skutków wykazuje, dla 

poszczególnych sektorów przemysłu, Ŝe 

nie oczekuje się znaczącego wpływu na 

urządzenia naraŜone na wysokie ryzyko 

ucieczki emisji, lub jeŜeli Komisja 

proponuje środki z zakresu polityki 

mające skompensować ewentualny wzrost 

kosztów pośrednich, Komisja moŜe w 

stosownych przypadkach dostosować 

harmonogram dla okresu, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1, począwszy od 1 stycznia 

2013 r. dla maksymalnie 900 mln 

uprawnień. JeŜeli Komisja proponuje 

wstrzymanie określonej liczby uprawnień, 

musi zadbać o to, aby uprawnienia te 

zostały ponownie wprowadzone w sposób 

liniowy począwszy od roku 

rozpoczynającego się od dnia, w którym 

wstrzymano uprawnienia. Komisja moŜe 

dostosować harmonogram tylko raz w 

okresie do 2020 r.”. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Poprawka  12 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając decyzję przyjętą przez 17. 

Konferencję Stron Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w Sprawie 

Zmian Klimatu w sprawie przyszłego 

międzynarodowego porozumienia w 

sprawie klimatu zaplanowanego na 2015 

r. zwanego teŜ platformą z Durbanu, 

Or. en 

Uzasadnienie 

While in effect, only European countries (EU/EFTA) and Australia (pending the results of the 

forthcoming federal elections on 14 September 2013), responsible for less than 14% of global 

emissions, have agreed to the extension of the UNFCCC Kyoto Protocol on December 8, 

2012 in Doha, the EU should postpone amending any parts of the politically sensitive Climate 

and Energy Package agreed to in 2008 before the finalisation of the negotiations taking place 

on a new international agreement on climate protection measures. At the moment, any 

measures to cut emissions in Europe will actually cause further emissions to drastically rise 

in other parts of the world as industry is moved to regions with little or no environmental 

protection regimes.  
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10.4.2013 A7-0046/13 

Poprawka  13 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

w imieniu grupy politycznej EFD 

 

Sprawozdanie A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Wniosek dotyczący decyzji 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając sprawozdanie na temat 

europejskiej konkurencyjności za rok 

2012 opublikowane przez Komisję w dniu 

10 października 2012 r., 

Or. en 

 

 


