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Poprawka  21 

Matthias Groote 

w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
śywności 
 
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 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

JeŜeli ocena skutków dla poszczególnych 

sektorów przemysłu wskazuje, Ŝe nie 

naleŜy spodziewać się znaczącego wpływu 

na sektory lub podsektory naraŜone na 
wysokie ryzyko ucieczki emisji, Komisja 
moŜe w wyjątkowych okolicznościach 
dostosować harmonogram okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1, 

rozpoczynającego się 1 stycznia 2013 r. w 

taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie rynku. Komisja dokonuje 

tylko jednego dostosowania tego typu na 

maksymalną liczbę 900 milionów 

uprawnień. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

Uprawnienia czasowo wycofane z rynku w 

wyniku dostosowania harmonogramu 

aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 

2003/87/WE zostają ponownie 

wprowadzone w przewidywalny i liniowy 

sposób począwszy od roku następującego 

po tym, w którym uprawnienia zostały 

wstrzymane. Udostępnia się 600 milionów 

takich uprawnień, aby utworzyć fundusz 

na rzecz rozwoju innowacyjnych 

technologii niskoemisyjnych, projektów 

demonstracyjnych i środków mających na 

celu ograniczenie kosztów i obniŜenie 

poziomów emisji dwutlenku węgla przez 

sektory energochłonne oraz na rzecz 

społecznych i związanych z 

umiejętnościami aspektów przechodzenia 

na gospodarkę niskoemisyjną. 

Finansowanie zostanie zapewnione w 

oparciu o zasady określone w akapicie 

czwartym art. 10a ust. 8 dyrektywy 

2003/87/WE, które stosuje się mutatis 

mutandis.  Dostępne wsparcie finansowe 

zostanie przyznane przed zakończeniem 

2020 r. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Jak określono w art.1 dyrektywy 

2003/87/WE, europejski system handlu 

uprawnieniami do emisji utworzono w 

celu wspierania redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w racjonalny pod 

względem kosztów i skuteczny 

gospodarczo sposób. 

Or. en 

Uzasadnienie 

System redukcji emisji i handlu uprawnieniami do niej gwarantuje osiągnięcie stawianych 

celów dotyczących zmniejszania emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. To takie 

ograniczenie, a nie cena, przyczynia się do redukcji emisji. 
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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. Komisja powinna móc 

wprowadzić tylko jedno takie 

dostosowanie dla maksymalnej liczby 900 

miliona uprawnień i jedynie w trakcie 

ośmioletniego okresu rozpoczynającego 

się dnia 1 stycznia 2013 r. 

Or. en 
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Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Odsetek uprawnień, który Komisja 

proponuje wstrzymać powinien zostać 

wykorzystany na stworzenie funduszu 

słuŜącemu zwiększeniu innowacji 

przemysłowych i stabilności systemu UE 

ETS. Komisja powinna być upowaŜniona 

do tego, by przewidzieć wykorzystanie 600 

milionów tego funduszu w oparciu o 

istniejące unijne mechanizmy 

finansowania (NER 300) na rozwój 

innowacyjnych technologii 

niskoemisyjnych, projektów 

demonstracyjnych i rozwiązań, które 

mogłyby ograniczyć koszty i obniŜyć 

poziomy emisji dwutlenku węgla przez 

sektory energochłonne oraz na społeczne i 

związane z umiejętnościami aspekty 

przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną.  

Or. en 
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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 

określonych w art. 10a ust. 14–17 

dyrektywy 2003/87/WE (koszty emisji 

bezpośrednich), biorąc pod uwagę ryzyko 

ucieczki emisji oraz zakłócenia 

konkurencji pomiędzy sektorami. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Pomimo tego, Ŝe ceny emisji 

dwutlenku węgla są niŜsze od pierwotnie 

przewidywanych, w okresie handlu 

Komisja powinna kierować się zasadą 

ciągłości prawa oraz uwzględniać 

aktualną sytuację gospodarczą przy 

określaniu listy sektorów i podsektorów 

uznanych za naraŜone na ryzyko ucieczki 

emisji w okresie od 2015 do 2019 r.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja musi wziąć pod uwagę obecną sytuację gospodarczą przy analizowaniu listy 

sektorów i podsektorów, w których ma miejsce ucieczka emisji. Sektory figurujące obecnie w 

wykazie nie będą wykluczone z nowej listy. Przemysł potrzebuje długoterminowej 

przewidywalności, tak więc Komisji powinna kierować się zasadą ciągłości prawa. 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Obecna niska cena dwutlenku węgla 

jest spowodowana między innymi duŜą 

róŜnorodnością krajowych systemów 

wspierania rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, które zostały wprowadzone w 

konsekwencji przyjęcia dyrektywy w 

sprawie odnawialnych źródeł energii. Aby 

poprawić skuteczność EU ETS w 

perspektywie długoterminowej oraz 

zapewnić stabilność regulacyjną, Komisja 

powinna do końca 2013 r. przedstawić 

struktury dla lepiej zintegrowanego 

systemu w celu promowania 

odnawialnych źródeł energii na poziome 

europejskim po 2020 r.  

Or. en 

 
 


