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A8-0003/2017 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Poprawka 11 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Sprzedaż uprawnień na aukcji 

pozostaje ogólną zasadą, od której 

wyjątkiem jest przydział bezpłatnych 

uprawnień. W konsekwencji, jak 

(6) Sprzedaż uprawnień na aukcji 

pozostaje ogólną zasadą, od której 

wyjątkiem jest przydział bezpłatnych 

uprawnień. W konsekwencji, należy 
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potwierdziła Rada Europejska, nie należy 

ograniczać udziału uprawnień, które mają 

zostać sprzedane na aukcji, wynoszącego 

57 % w latach 2013-2020. Przeprowadzona 

przez Komisję ocena skutków18 dostarcza 

informacji na temat aukcji i wyjaśnia, że 

wspomniany udział wynoszący 57 % 

składa się z uprawnień sprzedawanych na 

aukcji w imieniu państw członkowskich, w 

tym uprawnień zarezerwowanych dla 

nowych instalacji, lecz nierozdzielonych, 

uprawnień na modernizację wytwarzania 

energii elektrycznej w niektórych 

państwach członkowskich oraz uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji w 

późniejszym terminie z powodu ich 

umieszczenia w rezerwie stabilności 

rynkowej ustanowionej decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/...19. 

ograniczyć udział uprawnień, które mają 

zostać sprzedane na aukcji, wynoszący 57 

% w latach 2021–2030 o  zastosowanie 

międzysektorowego współczynnika 

korygującego, aby chronić sektory 

najbardziej narażone na ryzyko ucieczki 

emisji. Przeprowadzona przez Komisję 

ocena skutków dostarcza informacji na 

temat aukcji i wyjaśnia, że wspomniany 

udział wynoszący 57 % składa się z 

uprawnień sprzedawanych na aukcji w 

imieniu państw członkowskich, w tym 

uprawnień zarezerwowanych dla nowych 

instalacji, lecz nierozdzielonych, 

uprawnień na modernizację wytwarzania 

energii elektrycznej w niektórych 

państwach członkowskich oraz uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji w 

późniejszym terminie z powodu ich 

umieszczenia w rezerwie stabilności 

rynkowej ustanowionej decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/181419. 

Powinien zostać ustanowiony fundusz 

sprawiedliwej transformacji w celu 

wspierania regionów o dużym 

zatrudnieniu w sektorach uzależnionych 

od węgla i o PKB na mieszkańca dużo 

niższym niż unijna średnia. 

__________________  

18 SEC(2015) XX.  

19 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/... z dnia [...] r. dotycząca 

ustanowienia i funkcjonowania rezerwy 

zapewniającej stabilność rynku dla 

unijnego systemu handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych i 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 

(Dz.U. L [...] z [...], s. [...]). 

19 Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 

października 2015 r. w sprawie 

ustanowienia i funkcjonowania rezerwy 

stabilności rynkowej dla unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych i zmiany dyrektywy 

2003/87/WE (Dz.U. L 264 z 9.10.2015, 

s. 1). 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

Poprawkę 11 skreśla się 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

 


