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12.6.2017 A8-0208/60 

Poprawka  60 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli chodzi o lata 2021–2029, 

państwo członkowskie może pożyczyć 

maksymalnie 5 % swojego rocznego limitu 

emisji na następny rok. 

2. Jeżeli chodzi o lata 2021–2025, 

państwo członkowskie może pożyczyć 

maksymalnie 3 % swojego rocznego limitu 

emisji na następny rok. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Poprawka  61 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie mają 

możliwość wykorzystywania uprawnień 

związanych z projektami w, wydanych na 

podstawie art. 24a ust. 1 dyrektywy 

2003/87/WE do celów zapewnienia 

zgodności z art. 9, bez limitów 

ilościowych, przy jednoczesnym unikaniu 

podwójnego liczenia. 

skreśla się 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Poprawka  62 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie, które mogą 

mieć ograniczone anulacje przydziałów do 

maksymalnej wysokości 100 mln 

pozwoleń EU ETS, zgodnie z definicją w 

art. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE, 

wspólnie brane pod uwagę pod kątem ich 

zgodności z przepisami niniejszego 

rozporządzenia, są wymienione w 

załączniku II do niniejszego 

rozporządzenia. 

1. Państwa członkowskie, które mogą 

mieć ograniczone anulacje przydziałów do 

maksymalnej wysokości 50 mln pozwoleń 

EU ETS, zgodnie z definicją w art. 3 lit. a) 

dyrektywy 2003/87/WE, wspólnie brane 

pod uwagę pod kątem ich zgodności z 

przepisami niniejszego rozporządzenia, są 

wymienione w załączniku II do niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka komisji ITRE 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Poprawka  63 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 7 

Dodatkowe wykorzystanie maksymalnie 

280 mln pochłaniania netto z terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych 

skreśla się 

1. W zakresie, w jakim emisje 

państwa członkowskiego przekraczają 

jego roczny limit emisji na dany rok, do 

celów zgodności tego państwa z 

przepisami art. 9 niniejszego 

rozporządzenia można uwzględnić ilość do 

sumy pochłaniania netto ogółem i emisji 

netto ogółem z połączonych kategorii 

nomenklatury księgowej terenów 

wylesionych, terenów zalesionych, 

gruntów uprawnych i uprawianych 

użytków zielonych, o których mowa w art. 

2 rozporządzenia [...] [LULUCF], pod 

warunkiem że: 

 

a) łączna ilość uwzględniona w 

odniesieniu do tego państwa 

członkowskiego dla wszystkich lat w 

okresie od 2021 r. do 2030 r. nie 

przekracza poziomu dla danego państwa 

członkowskiego określonego w załączniku 

III; 
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b) ilość taka przekracza wymagania 

określone dla tego państwa 

członkowskiego na podstawie z art. 4 

rozporządzenia [ ] [LULUCF]; 

 

c) państwo członkowskie nie nabyło 

więcej pochłaniania netto zgodnie z 

rozporządzeniem [ ] [LULUCF] od innych 

państw członkowskich niż samo 

przekazało oraz 

 

d) państwo członkowskie przestrzega 

wymogów rozporządzenia [ ] [LULUCF]. 

 

2. W przypadku gdy akt delegowany 

aktualizujący poziomy referencyjne dla 

lasów w oparciu o krajowe plany rozliczeń 

gospodarki leśnej zgodnie z art. 8 ust. 6 

rozporządzenia [LULUCF] zostanie 

przyjęty, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktu 

delegowanego wprowadzającego 

modyfikację ust. 1 niniejszego artykułu, 

aby uwzględnić wkład kategorii księgowej 

zarządzanych obszarów leśnych zgodnie z 

art. 12 niniejszego rozporządzenia. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli zostanie przyjęta, należy dostosować cały tekst. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Poprawka  64 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W latach 2027 i 2032, w przypadku 

gdy zweryfikowane emisje gazów 

cieplarnianych państwa członkowskiego 

przekraczają roczny limit emisji na 

konkretny rok w danym okresie, zgodnie z 

ust. 2 niniejszego artykułu oraz 

instrumentami elastyczności 

zastosowanymi na podstawie art. 5–7, 

stosuje się następujące środki: 

1. W przypadku gdy roczne 

zweryfikowane emisje gazów 

cieplarnianych państwa członkowskiego 

przekraczają roczny limit emisji na 

konkretny rok w danym okresie, zgodnie z 

ust. 2 niniejszego artykułu oraz 

instrumentami elastyczności 

zastosowanymi na podstawie art. 5 i 6, 

stosuje się następujące środki: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Poprawka  65 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Kwoty zawarte w załączniku IV do 

niniejszego rozporządzenia dodaje się do 

ilości przydziałów na rok 2021 dla 

każdego państwa członkowskiego, o 

którym mowa w załączniku. 

skreśla się 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Poprawka  66 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celu wywiązania się ze 

zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – nagłówek 1  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

POCHŁANIANIE NETTO OGÓŁEM Z 

TERENÓW WYLESIONYCH, 

TERENÓW ZALESIONYCH, 

GRUNTÓW UPRAWNYCH I 

UPRAWIANYCH UŻYTKÓW 

ZIELONYCH, KTÓRE MOŻE ZOSTAĆ 

UWZGLĘDNIONE PRZEZ PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIE DO CELÓW 

ZGODNOŚCI W OKRESIE 2021–2030 

NA MOCY ART. 7 

skreśla się 

Or. en 

 

 


