
 

AM\1116970PL.docx  PE598.453v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.2.2017 A8-0003/142 

Poprawka  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 9 – ustępy 2 i 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Począwszy od 2021 r. współczynnik 

liniowy wynosi 2,2 %. 

Począwszy od 2021 r. współczynnik 

liniowy wynosi 2,2 % i jest poddawany 

przeglądowi z myślą o zwiększeniu go do 

poziomu 2,4 % najwcześniej w 2024 r. 

Or. en
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8.2.2017 A8-0003/143 

Poprawka  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3)  Rada Europejska potwierdziła, że 

sprawnie funkcjonujący, zreformowany 

EU ETS zawierający instrument służący 

stabilizacji rynku będzie głównym 

instrumentem europejskim 

wykorzystywanym do osiągnięcia tego 

celu; zakłada on roczny współczynnik 

redukcji w wysokości 2,2 % począwszy od 

2021 r., zachowanie obecnych środków w 

zakresie bezpłatnych uprawnień po roku 

2020, by zapobiec ucieczce emisji 

wynikającej z polityki przeciwdziałania 

zmianie klimatu, o ile w innych dużych 

gospodarkach nie zostaną podjęte 

porównywalne działania, oraz zachowanie 

obecnego udziału uprawnień 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji. 

Udział przeznaczony do sprzedaży na 

aukcji powinien zostać wyrażony w 

prawodawstwie jako wartość procentowa 

w celu zwiększenia pewności planowania 

w odniesieniu do decyzji inwestycyjnych, 

zwiększenia przejrzystości oraz 

uproszczenia i zwiększenia zrozumiałości 

całego systemu. 

(3) Sprawnie funkcjonujący, 

zreformowany EU ETS zawierający 

wzmocniony instrument służący stabilizacji 

rynku będą głównymi instrumentami 

europejskimi wykorzystywanymi do 

osiągnięcia tego celu; zakładają one 

roczny współczynnik redukcji w 

wysokości 2,2 % począwszy od 2021 r., 

zachowanie środków w zakresie 

bezpłatnych uprawnień po roku 2020, by 

zapobiec ucieczce emisji wynikającej z 

polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, 

o ile w innych dużych gospodarkach nie 

zostaną podjęte porównywalne działania. 

Udział przeznaczony do sprzedaży na 

aukcji powinien zostać wyrażony w 

prawodawstwie jako wartość procentowa, 

która powinna maleć po zastosowaniu 

międzysektorowego współczynnika 

korygującego w celu zwiększenia 

pewności planowania w odniesieniu do 

decyzji inwestycyjnych, zwiększenia 

przejrzystości, uproszczenia i zwiększenia 

zrozumiałości całego systemu oraz aby 

chronić sektory najbardziej zagrożone 

ucieczką emisji z powodu 

międzysektorowego współczynnika 

korygującego. Przepisy te należy 

poddawać przeglądowi na podstawie 

porozumienia paryskiego i w stosownych 
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przypadkach odpowiednio dostosowywać, 

aby wypełnić zobowiązania klimatyczne 

Unii wynikające z tego porozumienia. 
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Poprawka 144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 6 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 b – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1ba) Według art. 6 ust. 2 porozumienia 

klimatycznego z Paryża Komisja, w 

sprawozdaniu przygotowywanym zgodnie 

z art. 28aa, oceni rozwój polityki 

łagodzenia skutków zmiany klimatu, w 

tym podejść rynkowych, w państwach i 

regionach trzecich oraz wpływ tej polityki 

na konkurencyjność przemysłu 

europejskiego. 

1bb) Jeżeli ze sprawozdania wyniknie, 

że utrzymuje się znaczne ryzyko ucieczki 

emisji, Komisja w stosownych 

przypadkach przedstawi wniosek 

ustawodawczy wprowadzający środki 

dostosowawcze na granicach dotyczące 

CO2, w pełni zgodne z zasadami WTO, na 

podstawie studium wykonalności 

zainicjowanego z chwilą opublikowania 

dyrektywy w Dz.U. Mechanizm ten 

włączałby do EU ETS importerów 

produktów wytwarzanych przez sektory 

lub podsektory określone na podstawie 

art. 10a. 

 

Or. en 

 


