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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Świat zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a przyjęte w ubiegłym roku 

porozumienie klimatyczne z Paryża nadało temu nieodwracalny charakter. Porozumienie to 

ustanawia ambitne cele, a UE powinna dotrzymać złożonych obietnic. Równie duże znaczenie 

ma wykorzystanie ogromnych możliwości związanych z przekształceniem naszej gospodarki 

w gospodarkę niskoemisyjną. 

Europa ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji (EU ETS). EU ETS to największy światowy program limitowania i 

handlu obejmujący ponad 11 000 elektrowni i instalacji przemysłowych. Z powodzeniem 

wprowadził on problem zmiany klimatu do programu działań przedsiębiorstw przez 

ustanowienie opłat za emisję dwutlenku węgla, co pomogło stymulować inwestycje w 

technologie niskoemisyjne. Rządy państw i sektor prywatny podkreślają potrzebę 

funkcjonowania rynków emisji na całym świecie jako narzędzia zapewniającego 

konkurencyjność, zachęcającego do innowacji i prowadzącego do istotnych redukcji ilości 

emisji. Rosnąca grupa państw, w tym zwłaszcza Chiny, korzysta lub będzie korzystać z 

rynków emisji, by osiągnąć swoje cele w dziedzinie klimatu.  

W lipcu 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie EU 

ETS, aby osiągnąć unijny cel redukcji wewnętrznej emisji gazów cieplarnianych o co 

najmniej 40 % do roku 2030. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane 

reformy. Pewne elementy należy jednak wzmocnić, aby zapewnić integralność systemu, 

przewidywalność dla przemysłu i równe warunki działania dla wszystkich przedsiębiorstw, 

sektorów i państw członkowskich. Istotne jest, również w kontekście przyjętego niedawno 

porozumienia klimatycznego z Paryża, aby system EU ETS nadal stymulował do 

odpowiedniego ograniczania emisji. Jednocześnie musi on zapobiegać nadmiernym kosztom 

emisji dwutlenku węgla w sektorach osiągających najlepsze wyniki, które są realnie narażone 

na ryzyko ucieczki emisji.  

Zapewnianie redukcji emisji racjonalnej pod względem kosztów 

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą przepisy dotyczące ucieczki emisji pozostają ważne do 

roku 2020. Jednak w niektórych sektorach przemysłu konieczne pozostanie tymczasowe 

przydzielanie bezpłatnych uprawnień do emisji na zasadzie odstępstwa od ogólnej zasady 

sprzedaży na aukcji jako głównej metody przydziału tych uprawnień, aby uniknąć ryzyka 

ucieczki emisji. Zasady przydziału uprawnień i wskaźniki muszą zarówno być realistyczne, 

jak i zachęcać do stałego doskonalenia procesów. Konieczne są częstsze korekty na podstawie 

danych dotyczących rzeczywistej produkcji, by uniknąć nadmiernych przydziałów i nie 

blokować wzrostu wydajnych sektorów przemysłowych. Przydział bezpłatnych uprawnień 

musi być lepiej ukierunkowany na sektory najbardziej narażone na ryzyko ucieczki emisji, 

przy zapewnieniu pełnego wsparcia dla sektorów najbardziej go potrzebujących. Takie 

podejście zminimalizuje konieczność stosowania międzysektorowego współczynnika 
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korygującego, który w przeciwnym razie mógłby niesprawiedliwie i drastycznie hamować 

konkurencyjność niektórych sektorów przemysłu.  

Wspieranie innowacji w przemyśle 

System EU ETS może i powinien być potężnym narzędziem wspierającym rozwój 

innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 

proponowane przez Komisję zwiększenie funduszu na rzecz innowacji oraz rozszerzenie jego 

zasięgu na innowacje niskoemisyjne w przemyśle. Obecnie jednak system EU ETS nie 

wspiera inwestycji w technologie niskoemisyjne i innowacje w skali potrzebnej do 

osiągnięcia średnio- i długoterminowych celów w dziedzinie klimatu. Aby przyciągnąć 

prywatne inwestycje w przełomowe technologie przemysłowe, potrzeba silniejszego funduszu 

na rzecz innowacji obejmującego dodatkowe 150 mln uprawnień. W miarę ograniczania 

pułapu EU ETS i reformy przepisów dotyczących ucieczki emisji, której ostatecznym celem 

jest sprzedawanie na aukcji 100 % uprawnień do emisji, coraz ważniejsza staje się polityka 

wspierania inwestycji związanych z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną.  

Spójność z coraz bardziej zintegrowanym rynkiem energetycznym 

Reforma EU ETS i jej wpływ na procesy wytwarzania energii i handlu energią powinny być 

spójne z celami unii energetycznej. Niezwykle istotne jest wprowadzenie innowacyjnego i 

nowoczesnego europejskiego systemu energetycznego, na co należy przeznaczyć więcej 

środków. Zasady EU ETS na okres po roku 2020 dotyczące sektora energetyki czy 

rekompensaty pośrednich kosztów emisji ponoszonych przez odbiorców energii elektrycznej 

wymagają silniejszej harmonizacji i nie powinny zakłócać konkurencji między państwami 

członkowskimi na rynku energii elektrycznej, lecz mieć na celu ustanowienie równych 

warunków działania. Przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora 

energetycznego w państwach członkowskich o niższym poziomie dochodów należy 

wprowadzić w sposób przejrzysty, przy zapewnieniu opłacalności ekonomicznej projektów 

zgodnie z długoterminowymi celami UE dotyczącymi energii i klimatu. Należy regularnie 

przeprowadzać ogólny przegląd interakcji między EU ETS a pozostałymi elementami polityki 

w sprawie klimatu, jakości powietrza i energii na szczeblu unijnym i krajowym, aby uniknąć 

nakładania się działań politycznych i negatywnych wzajemnych oddziaływań między 

różnymi instrumentami.   

Porozumienie paryskie jako podstawa dalszych działań  

Nie zbadano jeszcze szczegółowo wpływu porozumienia klimatycznego z Paryża na system 

EU ETS, nie można zatem w pełni wziąć go pod uwagę na początku etapu 4.  

Protokół z Kioto obejmował jedynie 12 % globalnych emisji, natomiast obecnie państwa 

odpowiadające za ponad 95 % globalnych emisji są zobowiązane do wdrożenia krajowych 

planów klimatycznych i do podwyższania stosownych celów co pięć lat. Dyrektywa w 

sprawie EU ETS musi być zatem spójna z porozumieniem klimatycznym z Paryża, co 
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powinno obejmować mechanizm intensyfikacji EU ETS, umożliwiający regularne 

dokonywanie przeglądu przepisów w sprawie ucieczki emisji i poziomu ambicji.  

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W dyrektywie 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady15 

ustanowiono system handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych w Unii 

w celu wspierania zmniejszania emisji 

gazów cieplarnianych w racjonalny pod 

względem kosztów oraz skuteczny 

gospodarczo sposób. 

(1) W dyrektywie 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady15 

ustanowiono system handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych w Unii, by 

wspierać zmniejszanie emisji gazów 

cieplarnianych w racjonalny pod względem 

kosztów oraz skuteczny gospodarczo 

sposób, a jednocześnie zapewnić 

międzynarodową konkurencyjność 

przemysłu UE oraz zapobiegać ucieczce 

emisji gazów cieplarnianych i ucieczce 

inwestycji. 

__________________ __________________ 

15 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 

października 2003 r. ustanawiająca system 

handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). 

15 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 

października 2003 r. ustanawiająca system 

handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W październiku 2014 r. Rada 

Europejska zobowiązała się do 

(2) W październiku 2014 r. Rada 

Europejska zobowiązała się do 
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zmniejszenia łącznych emisji gazów 

cieplarnianych w Unii o co najmniej 40 % 

poniżej poziomów z 1990 r. do roku 2030. 

Wszystkie sektory gospodarki powinny 

przyczyniać się do osiągnięcia 

wspomnianego ograniczenia emisji, zaś 

wyznaczony cel zostanie zrealizowany w 

sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów za pośrednictwem 

unijnego systemu handlu uprawnieniami 

do emisji (EU ETS), który pozwoli na 

osiągnięcie redukcji o 43 % poniżej 

poziomu z 2005 r. do roku 2030. Zostało to 

potwierdzone przez przekazanie do 

Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 

dniu 6 marca 2015 r zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

zobowiązań redukcyjnych Unii i jej państw 

członkowskich16. 

zmniejszenia do roku 2030 łącznych emisji 

gazów cieplarnianych w Unii o co najmniej 

40 % poniżej poziomów z 1990 r. 

Wszystkie sektory gospodarki powinny 

przyczyniać się do osiągnięcia 

wspomnianego ograniczenia emisji, zaś 

wyznaczony cel zostanie zrealizowany w 

sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów za pośrednictwem 

unijnego systemu handlu uprawnieniami 

do emisji (EU ETS), który pozwoli na 

osiągnięcie do roku 2030 redukcji o 43 % 

poniżej poziomu z 2005 r. Zostało to 

potwierdzone przez przekazanie 

Sekretariatowi Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu w dniu 6 marca 2015 r. 

zaplanowanych, ustalonych na szczeblu 

krajowym zobowiązań redukcyjnych Unii i 

jej państw członkowskich[1]. 

Porozumienie klimatyczne z Paryża 

(zwane dalej Porozumieniem), 

zatwierdzone na 21. sesji Konferencji 

Stron Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

wyznacza nowy poziom globalnego 

zaangażowania i zmierza do utrzymania 

wzrostu średniej temperatury na świecie 

na poziomie znacznie poniżej 2°C w 

porównaniu z poziomem sprzed epoki 

przemysłowej oraz do kontynuowania 

starań o ograniczenie wzrostu 

temperatury do 1,5°C. Zgodnie z 

Porozumieniem wszystkie sektory 

gospodarki muszą przyczyniać się do 

zmniejszania emisji CO2. Pozytywnie 

oceniane są cele i środki uzgodnione na 

szczeblu międzynarodowym, np. przez 

Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz 

Międzynarodową Organizację Morską 

(IMO), jeżeli pozwalają one uzyskać 

wystarczające zmniejszenie emisji. 

__________________ __________________ 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

16 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 
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Poprawka  3 

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) Rada Europejska potwierdziła, że 

sprawnie funkcjonujący, zreformowany i 

skuteczniejszy 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, państwach 

trzecich lub regionach mniejszych od 

państw 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. Unia 

wyraźnie stwierdza, że zamierza utrzymać 

EU ETS jako główny element swojej 

polityki klimatycznej, natomiast inne 

państwa i regiony na świecie podążają za 

polityką klimatyczną Unii. W 2016 r. 

około 40 państw i ponad 20 miast, stanów 

i prowincji w różnym zakresie stosuje 

mechanizmy ustalania cen uprawnień do 

emisji CO2, a wiele kolejnych planuje 

wdrożyć takie mechanizmy w przyszłości. 

Unia zachęca inne państwa, by poszły za 

ich przykładem i nie ustawały w 

wysiłkach.  
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Stworzenie stabilnej unii 

energetycznej w celu zapewnienia 

bezpiecznej, zrównoważonej i 

konkurencyjnej energii po przystępnych 

cenach dla obywateli UE jest priorytetem 

Unii. Osiągnięcie tego celu wymaga 

kontynuowania ambitnych działań 

klimatycznych, z wykorzystaniem EU ETS 

jako podstawy europejskiej polityki 

klimatycznej, jak również postępów 

w zakresie innych aspektów unii 

energetycznej17. Realizacja ambitnych 

celów ustalonych w ramach do roku 2030 

przyczynia się do zapewnienia rozsądnej 

ceny emisji dwutlenku węgla oraz dalszego 

pobudzania racjonalnych pod względem 

kosztów redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. 

(4) Stworzenie stabilnej unii 

energetycznej w celu zapewnienia 

bezpiecznej, zrównoważonej i 

konkurencyjnej energii po przystępnych 

cenach dla obywateli UE jest priorytetem 

Unii. Osiągnięcie tego celu wymaga 

kontynuowania ambitnych działań 

klimatycznych, z wykorzystaniem EU ETS 

jako podstawy europejskiej polityki 

klimatycznej, jak również postępów w 

zakresie innych aspektów unii 

energetycznej17, przy jednoczesnym 

zapewnieniu, że aspekty te, związane na 

przykład z efektywnością energetyczną i 

odnawialnymi źródłami energii, wpłyną 

pozytywnie na cele EU ETS, a nie osłabią 

jego skuteczności rynkowej. Wdrażanie 

ambitnych celów ustalonych w ramach do 

roku 2030 przyczynia się do zapewnienia 

rozsądnej ceny emisji dwutlenku węgla 

oraz dalszego pobudzania racjonalnych 

pod względem kosztów redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, by osiągnąć 

długoterminowe cele Unii dotyczące 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

o 80–95 % w 2050 r. Należy ubolewać, że 

sygnał cenowy dotyczący emisji CO2 na 

etapie 3 nie był wystarczająco silny, by 

zachęcić do inwestycji w niskoemisyjne 

technologie i procesy. Cena emisji 

wystarczająca, by zachęcić do inwestycji w 

dekarbonizację produkcji, jest kluczem do 

dobrze funkcjonującego EU ETS.  W tym 

kontekście należy położyć nacisk na cel 

reindustrializacji polegający na 

przywróceniu 20 % udziału przemysłu w 

PKB Unii do 2020 r. oraz na znaczenie 

innowacyjności, inwestowania w 

działalność badawczo-rozwojową, 

zatrudnienia i odnawiania umiejętności. 

__________________ __________________ 
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17 Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu 

(COM(2015)80). 

17 Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu 

(COM(2015)80). 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Art. 191 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, 

że polityka Unii opiera się na zasadzie 

„zanieczyszczający płaci” i na tej 

podstawie dyrektywa 2003/87/WE 

przewiduje ostateczne przejście na 

sprzedaż na aukcji wszystkich uprawnień. 

Unikanie ucieczki emisji jest 

usprawiedliwieniem dla odkładania 

pełnego przejścia na taki system, zaś 

ukierunkowane przydziały bezpłatnych 

uprawnień dla przemysłu są uzasadnione 

celem zapobiegania rzeczywistemu ryzyku 

wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 

państwach trzecich, w których przemysł 

nie podlega porównywalnym 

ograniczeniom w zakresie emisji 

dwutlenku węgla, o ile w innych dużych 

gospodarkach nie zostaną podjęte 

porównywalne działania. 

(5) Art. 191 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, 

że polityka Unii opiera się na zasadzie 

„zanieczyszczający płaci”, i na tej 

podstawie dyrektywa 2003/87/WE 

przewiduje ostateczne przejście na 

sprzedaż na aukcji wszystkich uprawnień. 

Unikanie ryzyka ucieczki emisji i 

inwestycji jest usprawiedliwieniem dla 

odkładania pełnego przejścia na taki 

system, zaś ukierunkowane przydziały 

bezpłatnych uprawnień dla przemysłu są 

uzasadnione celem zapobiegania 

rzeczywistemu ryzyku wzrostu światowej 

emisji gazów cieplarnianych i 

przeniesienia inwestycji do państw 
trzecich, w których przemysł nie podlega 

porównywalnym ograniczeniom w zakresie 

emisji dwutlenku węgla, o ile w innych 

dużych gospodarkach nie zostaną podjęte 

porównywalne działania. W badaniu 

zleconym przez Komisję w 2013 r. 

stwierdzono, że w latach 2005–2012 nie 

doszło do ucieczki emisji. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Sprzedaż uprawnień na aukcji 

pozostaje ogólną zasadą, od której 

wyjątkiem jest przydział bezpłatnych 

(6) Sprzedaż uprawnień na aukcji 

pozostaje ogólną zasadą, od której 

wyjątkiem, wprowadzonym w okresie 
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uprawnień. W konsekwencji, jak 

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. 

przejściowym w celu utrzymania 

konkurencyjności Europy na arenie 

światowej, jest przydział bezpłatnych 

uprawnień. W konsekwencji, jak 

potwierdziła Rada Europejska, nie należy 

zmniejszać udziału uprawnień 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji, 

który na lata 2013-2020 wynosi 57 %. Od 

2021 r. udział uprawnień przeznaczonych 

do sprzedaży na aukcji powinien wynosić 

57 % z możliwością obniżenia o 

maksimum pięć punktów procentowych w 

celu zapewnienia wystarczającej ilości 

bezpłatnych uprawnień. 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 

umieszczenia ich w rezerwie stabilności 

rynkowej ustanowionej decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/…19. 

__________________ __________________ 

18 SEC(2015)XX 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/... 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. [...]). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby utrzymać korzyści dla 

środowiska płynące ze zmniejszenia emisji 

w Unii, podczas gdy działania innych 

państw nie oferują porównywalnych zachęt 

do zmniejszania emisji przez przemysł, 

należy zachować przydziały bezpłatnych 

uprawnień dla instalacji w sektorach i 

podsektorach realnie narażonych na ryzyko 

ucieczki emisji. Doświadczenie 

zgromadzone w trakcie funkcjonowania 

EU ETS potwierdza, że sektory i 

podsektory są narażone na ryzyko ucieczki 

emisji w różnym stopniu, oraz że przydział 

bezpłatnych uprawnień zapobiega ucieczce 

emisji. Niektóre sektory i podsektory mogą 

zostać uznane za szczególnie zagrożone 

ucieczką emisji, zaś inne są w stanie 

przenieść znaczną część kosztów 

uprawnień pokrywających ich emisje na 

ceny produktów bez utraty udziału w rynku 

i ponoszą jedynie pozostałą część kosztów, 

w związku z czym ryzyko ucieczki emisji 

w tych sektorach jest niewielkie. Komisja 

powinna określić i zróżnicować 

odpowiednie sektory w oparciu i ich 

intensywność handlu i intensywność 

emisji, aby lepiej zidentyfikować te 

sektory, które są rzeczywiście narażone na 

ryzyko ucieczki emisji. Jeżeli na podstawie 

tych kryteriów próg określony przez 

uwzględnienie możliwości odpowiednich 

sektorów i podsektorów w zakresie 

przeniesienia kosztów na ceny produktów 

zostanie przekroczony, dany sektor lub 

podsektor należy uznać za narażony na 

ryzyko ucieczki emisji. W odniesieniu do 

innych sektorów należy uznać, że ryzyko 

to jest niskie albo nie występuje. 

Uwzględnienie możliwości w zakresie 
przenoszenia kosztów na ceny produktów 

w odniesieniu do sektorów i podsektorów 

niezajmujących się wytwarzaniem energii 

elektrycznej powinno również obniżyć 

nieoczekiwany zysk. 

(7) Aby utrzymać korzyści dla 

środowiska płynące ze zmniejszenia emisji 

w Unii, podczas gdy działania innych 

państw nie oferują przemysłowi 

porównywalnych zachęt do zmniejszania 

emisji, należy zachować przydziały 

bezpłatnych uprawnień dla instalacji w 

sektorach i podsektorach realnie 

narażonych na ryzyko ucieczki emisji. 

Bezpłatne uprawnienia nie mają być 

dotacją, lecz powinny mieć na celu 

zapobieganie ryzyku ucieczki emisji i 

inwestycji oraz zachęcać do inwestycji w 

niskoemisyjne technologie i procesy oraz 

finansować je. Doświadczenia 
zgromadzone w trakcie funkcjonowania 

EU ETS potwierdzają, że sektory i 

podsektory są narażone na ryzyko ucieczki 

emisji w różnym stopniu oraz że przydział 

bezpłatnych uprawnień zapobiega ucieczce 

emisji. Niektóre sektory i podsektory mogą 

zostać uznane za szczególnie zagrożone 

ucieczką emisji, zaś inne są w stanie 

przenieść znaczną część kosztów 

uprawnień pokrywających ich emisje na 

ceny produktów bez utraty udziału w rynku 

i ponoszą jedynie pozostałą część kosztów, 

w związku z czym ryzyko ucieczki emisji 

w tych sektorach jest niewielkie. Komisja 

powinna określić i zróżnicować 

odpowiednie sektory w oparciu o ich 

intensywność handlu i intensywność 

emisji, aby lepiej wskazać te sektory, które 

są rzeczywiście narażone na ryzyko 

ucieczki emisji. Jeżeli na podstawie tych 

kryteriów próg określony przez 

uwzględnienie możliwości odpowiednich 

sektorów i podsektorów w zakresie 

przeniesienia kosztów na ceny produktów 

zostanie przekroczony, dany sektor lub 

podsektor należy uznać za narażony na 

ryzyko ucieczki emisji. W odniesieniu do 

innych sektorów należy uznać, że ryzyko 

to jest niskie albo nie występuje. Sektory i 

podsektory, które nie są narażone na 

ryzyko ucieczki emisji, nie powinny 
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otrzymywać bezpłatnych uprawnień. 
Uwzględnienie możliwości przenoszenia 

kosztów na ceny produktów w sektorach i 

podsektorach niezajmujących się 

wytwarzaniem energii elektrycznej 

powinno również obniżyć nieoczekiwany 

zysk. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W celu uwzględnienia postępu 

technologicznego w przedmiotowych 

sektorach oraz dostosowania tych 

sektorów w odpowiednich okresach 

przydziału, należy przewidzieć wartości 

wskaźników odniesienia dotyczących 

przydziałów bezpłatnych uprawnień dla 

instalacji, określane na podstawie danych 

z lat 2007–2008 i aktualizowane zgodnie z 

odnotowanymi średnimi usprawnieniami. 

Z myślą o zapewnieniu przewidywalności 

należy tego dokonać przez zastosowanie 

współczynnika opartego na najlepszej 

ocenie postępów we wszystkich sektorach, 

która powinna uwzględniać rzetelne, 

obiektywne i zweryfikowane dane 

pochodzące z instalacji, tak aby w 

sektorach, w których wskaźnik usprawnień 

różni się znacząco od wskaźnika 

założonego we współczynniku, 

zastosowano wartość wskaźnika zbliżoną 

do rzeczywistego wskaźnika usprawnień. 

Jeżeli dane wskazują na różnice 

współczynnika redukcji o ponad 0,5 % 

rocznie w danym okresie (dodatnie lub 

ujemne) w porównaniu z wartością z 

2007–2008 r., wartość odpowiedniego 

wskaźnika odniesienia koryguje się o tę 

wartość procentową. Aby zapewnić równe 

warunki produkcji związków 

aromatycznych, wodoru i gazu 

syntezowego w rafineriach i zakładach 

chemicznych, wartości wskaźnika 

(8) W celu uwzględnienia postępu 

technologicznego w przedmiotowych 

sektorach należy w pełni uaktualnić 

wskaźniki odniesienia na podstawie 

danych za 2017 i 2018 r. 

odzwierciedlających rzeczywiste 

usprawnienia technologiczne. Z myślą o 

przewidywalności oraz o zapewnieniu 

stałych zachęt do usprawniania procesów 
należy dalej uaktualniać wskaźniki 

odniesienia przez zastosowanie 

współczynnika opartego na najlepszej 

ocenie postępów we wszystkich sektorach, 

która powinna uwzględniać rzetelne, 

obiektywne i zweryfikowane dane 

pochodzące z instalacji, tak aby w 

sektorach, w których wskaźnik usprawnień 

różni się znacząco od wskaźnika 

założonego we współczynniku, 

zastosowano wartość wskaźnika zbliżoną 

do rzeczywistego wskaźnika usprawnień. 

Jeżeli dane wskazują na różnice 

współczynnika redukcji o ponad 0,5 % 

rocznie w danym okresie (dodatnie lub 

ujemne) w porównaniu z wartością z 

2007–2008 r., wartość odpowiedniego 

wskaźnika odniesienia koryguje się o tę 

wartość procentową. Jeżeli wskaźnik 

usprawnień w danych sektorach jest 

niższy od 0,3 %, to należy zastosować tę 

wartość procentową. Aby zapewnić równe 

warunki produkcji związków 

aromatycznych, wodoru i gazu 
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odniesienia dla związków aromatycznych, 

wodoru i gazu syntezowego powinny nadal 

być dostosowane do wskaźników 

dotyczących rafinerii. 

syntezowego w rafineriach i zakładach 

chemicznych, wartości wskaźnika 

odniesienia dla związków aromatycznych, 

wodoru i gazu syntezowego powinny nadal 

być dostosowane do wskaźników 

dotyczących rafinerii. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

częściowo rekompensować, zgodnie z 

zasadami pomocy państwa, niektóre 

instalacje w sektorach lub podsektorach, 

które uznaje się za narażone na znaczące 

ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów 

związanych z emisjami gazów 

cieplarnianych przeniesionych na ceny 

energii elektrycznej. Protokół i 

towarzyszące mu decyzje, które zostaną 

podjęte przez Konferencję Stron w Paryżu 

powinny zapewniać dynamiczną 

mobilizację środków na finansowanie 

działań związanych ze zmianą klimatu, 

transfer technologii oraz budowanie 

zdolności w odniesieniu do 

kwalifikujących się stron, w szczególności 

tych posiadających najmniejsze 

możliwości. Finansowanie działań 

przeciwdziałających zmianie klimatu przez 

sektor publiczny będzie w dalszym ciągu 

odgrywało istotną rolę w mobilizowaniu 

zasobów po roku 2020. Zatem dochody z 

aukcji powinny być również 

wykorzystywane do finansowania działań 

związanych ze zmianą klimatu w 

narażonych państwach trzecich, w tym 

adaptacji do skutków zmiany klimatu. 

Kwota na finansowanie działań 

związanych ze zmianą klimatu, która ma 

zostać uruchomiona, będzie również 

zależeć od ambicji i jakości 

proponowanych zaplanowanych, 

ustalonych na szczeblu krajowym 

(9) Należy stworzyć zharmonizowany 

unijny mechanizm rekompensujący, z 

uwzględnieniem zasad pomocy państwa, 

dla niektórych instalacji w sektorach lub 

podsektorach, które uznaje się za narażone 

na znaczące ryzyko ucieczki emisji z 

powodu kosztów związanych z emisjami 

gazów cieplarnianych przeniesionych na 

ceny energii elektrycznej. Protokół i 

towarzyszące mu decyzje, które zostaną 

podjęte przez Konferencję Stron w Paryżu, 

powinny zapewniać dynamiczną 

mobilizację środków na finansowanie 

działań związanych ze zmianą klimatu, 

transfer technologii oraz budowanie 

zdolności kwalifikujących się stron, w 

szczególności tych posiadających 

najmniejsze możliwości. Finansowanie 

działań przeciwdziałających zmianie 

klimatu przez sektor publiczny będzie w 

dalszym ciągu odgrywało istotną rolę w 

mobilizowaniu zasobów po roku 2020. 

Zatem przynajmniej 80 % dochodów z 

aukcji należy wydawać na wymienione w 

niniejszej dyrektywie działania związane 

ze zmianą klimatu, co obejmuje 

finansowanie działań związanych ze 

zmianą klimatu w narażonych państwach 

trzecich, w tym adaptacji do skutków 

zmiany klimatu. Kwota na finansowanie 

działań związanych ze zmianą klimatu, 

która ma zostać uruchomiona, będzie 

również zależeć od ambicji i jakości 

proponowanych zaplanowanych, 
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wkładów, dalszych planów inwestycyjnych 

i krajowych procesów planowania działań 

przystosowawczych. Państwa 

członkowskie powinny wykorzystywać 

przychody z aukcji do wspierania 

pozyskiwania kwalifikacji przez 

pracowników i poszukiwania przez nich 

nowych miejsc pracy, których dotyczy 

transformacja miejsc pracy w gospodarce 

niskoemisyjnej. 

ustalonych na szczeblu krajowym 

wkładów, dalszych planów inwestycyjnych 

i krajowych procesów planowania działań 

przystosowawczych. UE powinna również 

utworzyć fundusz na rzecz sprawiedliwej 

transformacji, by wykorzystywać 

przychody z aukcji do wspierania 

pozyskiwania kwalifikacji i poszukiwania 

nowych miejsc pracy przez pracowników, 

których dotyczy transformacja miejsc 

pracy w gospodarce niskoemisyjnej. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Główną długoterminową zachętę 

płynącą z niniejszej dyrektywy dla 

wychwytywania i składowania CO2 

(CCS), nowych technologii w zakresie 

energii odnawialnej i przełomowych 

innowacji w niskoemisyjne technologie i 

procesy stanowi sygnał cenowy dotyczący 

emisji dwutlenku węgla wynikający z 

dyrektywy oraz fakt, że nie będzie trzeba 

umarzać uprawnień w przypadku emisji 

CO2, które są trwale składowane lub 

których uniknięto. Ponadto, w celu 

uzupełnienia środków już 

wykorzystywanych do przyspieszenia 

działań demonstracyjnych dotyczących 

obiektów komercyjnych CCS oraz 

innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej, uprawnienia w ramach 

systemu EU ETS powinny być 

wykorzystywane w celu zapewnienia 

gwarantowanych nagród za stosowanie 

obiektów CCS, nowych technologii energii 

odnawialnej i innowacji przemysłowych w 

niskoemisyjne technologie i procesy w 

Unii w odniesieniu do CO2 składowanego 

lub którego emisji uniknięto w 

wystarczającej skali, pod warunkiem 

zawarcia porozumienia w sprawie 

wymiany wiedzy. Większość tego rodzaju 

(10) Główną długoterminową zachętę 

płynącą z niniejszej dyrektywy dla 

wychwytywania i składowania (CCS) oraz 

wychwytywania i wykorzystywania 

dwutlenku węgla (CCU), nowych 

technologii w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz przełomowych 

innowacji w zrównoważone niskoemisyjne 

technologie i procesy stanowi wynikający z 

dyrektywy sygnał cenowy dotyczący 

emisji dwutlenku węgla oraz fakt, że nie 

trzeba będzie umarzać uprawnień w 

przypadku CO2 trwale składowanego lub 

emisji CO2, których uniknięto. Ponadto w 

celu uzupełnienia środków już 

wykorzystywanych do przyspieszenia 

działań demonstracyjnych dotyczących 

obiektów komercyjnych CCS i CCU oraz 

innowacyjnych technologii odnawialnych 

źródeł energii uprawnienia w ramach 

systemu EU ETS powinny być 

wykorzystywane do zapewnienia 

gwarantowanych nagród za stosowanie w 

Unii obiektów CCS i CCU, nowych 

technologii odnawialnych źródeł energii 

oraz innowacji przemysłowych w 

dziedzinie zrównoważonych 

niskoemisyjnych technologii i procesów w 

odniesieniu do CO2 składowanego lub 
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wsparcia powinna być uzależniona od 

zweryfikowanego uniknięcia emisji gazów 

cieplarnianych, a pewne wsparcie może 

zostać udzielone po osiągnięciu wcześniej 

ustalonych celów pośrednich, biorąc pod 

uwagę zastosowaną technologię. 

Maksymalny odsetek kosztów projektów, 

którym udziela się wsparcia, może się 

różnić w zależności od rodzaju projektu. 

którego emisji uniknięto w wystarczającej 

skali, pod warunkiem zawarcia 

porozumienia w sprawie wymiany wiedzy. 

Większość tego rodzaju wsparcia powinna 

być uzależniona od zweryfikowanego 

uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, a 

pewne wsparcie może zostać udzielone po 

osiągnięciu wcześniej ustalonych celów 

pośrednich, przy uwzględnieniu 

zastosowanej technologii. Maksymalny 

odsetek kosztów projektów, którym udziela 

się wsparcia, może się różnić w zależności 

od rodzaju projektu. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 

modernizacji z 2 % całkowitej liczby 

uprawnień do emisji w ramach systemu EU 

ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 

na aukcji zgodnie z przepisami 

dotyczącymi aukcji prowadzonych na 

wspólnej platformie aukcyjnej 

ustanowionej w rozporządzeniu 

1031/2010. Państwa członkowskie, których 

PKB na mieszkańca w 2013 r. na 

podstawie kursów rynkowych wynosił 

mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 

kwalifikować się do finansowania z 

funduszu na rzecz modernizacji i powinny 

zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 

pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 

do produkcji energii elektrycznej poprzez 

wykorzystanie możliwości przydziału 

bezpłatnych uprawnień w celu 

przejrzystego promowania rzeczywistych 

inwestycji w modernizację sektora 

energetycznego przy unikaniu zakłóceń na 

wewnętrznym rynku energii. Przepisy 

regulujące fundusz na rzecz modernizacji 

powinny stanowić spójne, kompleksowe i 

przejrzyste ramy zapewniające możliwie 

najsprawniejszą realizację, przy 

(11) Należy utworzyć fundusz na rzecz 

modernizacji z 2 % całkowitej liczby 

uprawnień do emisji w ramach systemu EU 

ETS, które to uprawnienia należy sprzedać 

na aukcji zgodnie z przepisami 

dotyczącymi aukcji prowadzonych na 

wspólnej platformie aukcyjnej 

ustanowionej w rozporządzeniu (UE) nr 

1031/2010. Państwa członkowskie, których 

PKB na mieszkańca w 2013 r. na 

podstawie kursów rynkowych wynosił 

mniej niż 60 % średniej unijnej, powinny 

kwalifikować się do finansowania z 

funduszu na rzecz modernizacji i powinny 

zostać wyłączone, do 2030 r., z obowiązku 

pełnej sprzedaży aukcyjnej w odniesieniu 

do produkcji energii elektrycznej poprzez 

wykorzystanie możliwości przydziału 

bezpłatnych uprawnień w celu 

przejrzystego promowania rzeczywistych 

inwestycji w modernizację sektora 

energetycznego zgodnie z celami Unii w 

dziedzinie energii i klimatu na lata 2030 i 

2050, przy unikaniu zakłóceń na 

wewnętrznym rynku energii. Przepisy 

regulujące fundusz na rzecz modernizacji 

powinny stanowić spójne, kompleksowe i 
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uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 

dla wszystkich uczestników. Struktura 

zarządzania powinna być współmierna do 

celu polegającego na zapewnieniu 

właściwego wykorzystania środków 

finansowych. Struktura zarządzania 

powinna składać się z rady inwestycyjnej i 

komitetu zarządzającego, należy również 

uwzględnić doświadczenie EBI w procesie 

decyzyjnym, chyba że zapewnia się 

wsparcie dla małych projektów poprzez 

pożyczki udzielane przez krajowe banki 

prorozwojowe lub poprzez dotacje w 

ramach programu krajowego 

podzielającego cele funduszu na rzecz 

modernizacji. Inwestycje finansowane z 

funduszu powinny być proponowane przez 

państwa członkowskie. W celu właściwego 

uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych w 

państwach członkowskich o niskich 

dochodach, podział środków będzie 

uwzględniać w równym stopniu kryteria w 

zakresie zweryfikowanych emisji i PKB. 

Pomoc finansowa funduszu na rzecz 

modernizacji mogłaby przyjąć różne 

formy. 

przejrzyste ramy zapewniające możliwie 

najsprawniejszą realizację, przy 

uwzględnieniu potrzeby łatwego dostępu 

dla wszystkich uczestników. Struktura 

zarządzania powinna być współmierna do 

celu polegającego na zapewnieniu 

właściwego wykorzystania środków 

finansowych. Struktura zarządzania 

powinna składać się z rady inwestycyjnej i 

rady konsultacyjnej. Inwestycje 

finansowane z funduszu powinny być 

proponowane przez państwa członkowskie. 

W celu właściwego uwzględnienia potrzeb 

inwestycyjnych w państwach 

członkowskich o niskich dochodach 

podział środków będzie uwzględniać w 

równym stopniu kryteria zweryfikowanych 

emisji i PKB. Pomoc finansowa funduszu 

na rzecz modernizacji mogłaby przyjąć 

różne formy. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Rada Europejska potwierdziła, że 

należy usprawnić przepisy (w tym ich 

przejrzystość) dotyczące fakultatywnych 

przydziałów bezpłatnych uprawnień w celu 

modernizacji sektora energetycznego w 

niektórych państwach członkowskich. 

Inwestycje o wartości 10 mln EUR lub 

większej powinny być wybierane przez 

dane państwo członkowskie w drodze 

procedury przetargowej zgodnej z 

zasadami konkurencji w oparciu o jasne i 

przejrzyste zasady w celu 

zagwarantowania, że przydział bezpłatnych 

uprawnień jest stosowany dla promowania 

(12) Rada Europejska potwierdziła, że 

należy usprawnić przepisy (w tym ich 

przejrzystość) dotyczące fakultatywnych 

przydziałów bezpłatnych uprawnień w celu 

modernizacji sektora energetycznego w 

niektórych państwach członkowskich. 

Inwestycje o wartości 10 mln EUR lub 

większej powinny być wybierane przez 

dane państwo członkowskie w drodze 

procedury przetargowej zgodnej z 

zasadami konkurencji w oparciu o jasne i 

przejrzyste zasady w celu 

zagwarantowania, że przydział bezpłatnych 

uprawnień jest stosowany do promowania 
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realnych inwestycji służących modernizacji 

sektora energetycznego zgodnie z celami 

unii energetycznej. Inwestycje o wartości 

mniejszej niż 10 mln EUR powinny 

również kwalifikować się do finansowania 

z wykorzystaniem bezpłatnych uprawnień. 

Zainteresowane państwo członkowskie 

powinno wybierać takie inwestycje w 

oparciu o jasne i przejrzyste kryteria. 

Wyniki procesu selekcji powinny być 

poddawane konsultacji społecznej. Ogół 

społeczeństwa powinien być odpowiednio 

informowany na etapie wyboru projektów 

inwestycyjnych, a także podczas ich 

wdrażania. 

realnych inwestycji służących modernizacji 

sektora energetycznego zgodnie z celami 

unii energetycznej. Wykaz projektów 

wybranych i odrzuconych powinien być 

podawany do wiadomości publicznej. 
Inwestycje o wartości mniejszej niż 10 mln 

EUR powinny również kwalifikować się 

do finansowania z wykorzystaniem 

bezpłatnych uprawnień. Zainteresowane 

państwo członkowskie powinno wybierać 

takie inwestycje w oparciu o jasne i 

przejrzyste kryteria określone w niniejszej 

dyrektywie. Wyniki procesu selekcji 

powinny być poddawane konsultacji 

społecznej. Ogół społeczeństwa powinien 

być odpowiednio informowany na etapie 

wyboru projektów inwestycyjnych, a także 

podczas ich wdrażania. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Finansowanie w ramach EU ETS 

powinno być spójne z innymi programami 

finansowania unijnego, w tym z 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, tak aby zagwarantować 

efektywność wydatków publicznych. 

(13) Finansowanie w ramach EU ETS 

powinno być spójne z innymi programami 

finansowania unijnego, w tym z 

programem „Horyzont 2020”, 

Europejskim Funduszem na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, z uwzględnieniem 

strategii Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego w dziedzinie inwestycji 

klimatycznych, aby zagwarantować 

efektywność wydatków publicznych. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Obecne przepisy, które obowiązują 

dla małych instalacji wyłączonych z EU 

(14) Obowiązujące przepisy dotyczące 

małych instalacji wyłączanych z EU ETS 
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ETS umożliwiają instalacjom, które zostały 

wyłączone utrzymanie tej sytuacji; należy 

umożliwić państwom członkowskim 

aktualizację wykazu wyłączonych 

instalacji, a państwom członkowskim, 

które obecnie nie korzystają z tej opcji, 

należy umożliwić uczynienie tego na 

początku każdego okresu rozliczeniowego. 

umożliwiają instalacjom, które zostały 

wyłączone, przedłużenie tej sytuacji w celu 

ograniczenia zbędnych kosztów 

administracyjnych; należy umożliwić 

państwom członkowskim aktualizację 

wykazu wyłączonych instalacji, a 

państwom członkowskim, które obecnie 

nie korzystają z tej opcji, należy umożliwić 

uczynienie tego na początku każdego 

okresu rozliczeniowego. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) W celu znacznego zmniejszenia 

obciążeń administracyjnych nakładanych 

na przedsiębiorstwa Komisja może 

rozważyć zastosowanie takich środków jak 

automatyzacja procedury składania i 

weryfikacji sprawozdań dotyczących 

emisji, z pełnym wykorzystaniem 

potencjału technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)  

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera u a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ua) ‘mały podmiot uczestniczący w 

systemie’ oznacza instalację, która w 

każdym z trzech lat poprzedzających 

powiadomienie na podstawie art. 27 ust. 1 

lit. a) zgłosiła właściwemu organowi 
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emisje poniżej 50 000 ton ekwiwalentu 

dwutlenku węgla, z wyłączeniem emisji z 

biomasy, i której nominalna moc cieplna 

wynosi mniej niż 35 MW, jeżeli instalacja 

ta prowadzi spalanie.”; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  w ust. 1 dodaje się trzy nowe 

akapity: 

a)  w ust. 1 dodaje się cztery nowe 

akapity: 

Począwszy od 2021 r., udział uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, wynosi 57 %. 

„Począwszy od 2021 r., udział uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, wynosi 57% i 

maleje o maksymalnie pięć punktów 

procentowych w całym czwartym okresie 

rozliczeniowym zgodnie z art. 10a ust. 5. 

Korekta ta przyjmuje wyłącznie postać 

zmniejszenia liczby uprawnień 

sprzedawanych na aukcji zgodnie z art. 10 

ust. 2 akapit pierwszy lit. a). 

2 % całkowitej liczby uprawnień w latach 

2021–2030 jest sprzedawane na aukcji w 

celu ustanowienia funduszu na rzecz 

zwiększenia efektywności energetycznej i 

modernizacji systemów energetycznych 

niektórych państw członkowskich, 

określonego w art. 10d niniejszej 

dyrektywy („fundusz na rzecz 

modernizacji”). 

2 % całkowitej liczby uprawnień w latach 

2021–2030 jest sprzedawane na aukcji w 

celu ustanowienia funduszu na rzecz 

zwiększenia efektywności energetycznej i 

modernizacji systemów energetycznych 

niektórych państw członkowskich, 

określonego w art. 10d niniejszej 

dyrektywy („fundusz na rzecz 

modernizacji”). 

Całkowita pozostała ilość uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, jest rozdzielana 

zgodnie z ust. 2. 

Całkowita pozostała ilość uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, jest rozdzielana 

zgodnie z ust. 2. 

 W 2021 r. anulowanych zostaje 300 mln 

uprawnień umieszczonych w rezerwie 

stabilności rynkowej.”; 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt i 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i)  w lit. a) „88 %” zastępuje się 

„90 %”;  

(i)  akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

2. Całkowita liczba uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, składa się z: 

„2. Całkowita liczba uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie, składa się z: 

a) 90 % całkowitej liczby uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji, 

rozdzielonych między państwa 

członkowskie w proporcjach 

odpowiadających udziałowi danego 

państwa członkowskiego w 

zweryfikowanych emisjach w ramach 

systemu wspólnotowego za rok 2005 lub w 

średnich emisjach w latach 2005–2007, w 

zależności od tego, która z tych wielkości 

jest większa; 

a) 90 % całkowitej liczby uprawnień 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji, 

rozdzielonych między państwa 

członkowskie w proporcjach 

odpowiadających udziałowi danego 

państwa członkowskiego w 

zweryfikowanych emisjach w ramach 

systemu wspólnotowego za rok 2005 lub w 

średnich emisjach w latach 2005–2007, w 

zależności od tego, która z tych wielkości 

jest większa; 

b) 10 % całkowitej liczby uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji, 

rozdzielonych między określone państwa 

członkowskie w interesie solidarności i 

wzrostu we Wspólnocie, zwiększając w ten 

sposób liczbę uprawnień, które te państwa 

członkowskie sprzedają na aukcji na mocy 

lit. a), o wartości procentowe określone w 

załączniku IIa. oraz 

b) 10 % całkowitej liczby uprawnień 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji, 

rozdzielonych między określone państwa 

członkowskie w interesie solidarności i 

wzrostu we Wspólnocie, zwiększających w 

ten sposób liczbę uprawnień, które te 

państwa członkowskie sprzedają na aukcji 

na mocy lit. a), o wartości procentowe 

określone w załączniku IIa; w przypadku 

państw członkowskich kwalifikujących się 

do skorzystania z funduszu na rzecz 

modernizacji zgodnie z art. 10d udział 

uprawnień określony w załączniku IIa 

przenosi się do ich udziału w funduszu na 

rzecz modernizacji.”; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b – podpunkt ii 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii)  lit. b) otrzymuje brzmienie: skreśla się 

b) 10 % całkowitej liczby uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji, 

rozdzielonych między określone państwa 

członkowskie w interesie solidarności i 

wzrostu we Wspólnocie, zwiększając w ten 

sposób liczbę uprawnień, które te państwa 

członkowskie sprzedają na aukcji na mocy 

lit. a), o wartości procentowe określone w 

załączniku IIa.”; oraz 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ust. 3 dodaje się lit. j), k) i l) w 

brzmieniu:  

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

3. Państwa członkowskie określają 

sposób wykorzystywania dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na 

aukcji. Przynajmniej 50 % dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży na aukcji 

uprawnień, o których mowa w ust. 2, w 

tym wszystkie dochody ze sprzedaży na 

aukcji uprawnień, o których mowa w ust. 2 

lit. b) i c), lub równowartość finansowa 

tych dochodów, musi zostać wykorzystana 

na jeden lub większą ilość następujących 

celów: 

„3. Państwa członkowskie określają 

sposób wykorzystywania dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na 

aukcji. Przynajmniej 80 % dochodów 

uzyskanych ze sprzedaży na aukcji 

uprawnień, o których mowa w ust. 2, w 

tym wszystkie dochody ze sprzedaży na 

aukcji uprawnień, o których mowa w ust. 2 

lit. b) i c), lub równowartość finansowa 

tych dochodów, wykorzystuje się na co 

najmniej jeden z następujących celów: 

a) redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, w tym przez wkład na 

rzecz Globalnego Funduszu Efektywności 

Energetycznej oraz Energii Odnawialnej 

oraz na rzecz Funduszu Adaptacyjnego 

wprowadzonego w życie na konferencji w 

sprawie zmian klimatu w Poznaniu (COP 

14 i COP/MOP 4), adaptacja do skutków 

zmian klimatu oraz finansowanie prac 

badawczo-rozwojowych oraz projektów 

a) redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, w tym przez wkład na 

rzecz Globalnego Funduszu Efektywności 

Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 

na rzecz Funduszu Adaptacyjnego 

wprowadzonego w życie na konferencji w 

sprawie zmian klimatu w Poznaniu (COP 

14 i COP/MOP 4) oraz na rzecz Zielonego 

Funduszu Klimatycznego, adaptacja do 

skutków zmian klimatu oraz finansowanie 
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demonstracyjnych w zakresie zmniejszania 

emisji i adaptacji do zmian klimatu, w tym 

udział w inicjatywach realizowanych w 

ramach europejskiego strategicznego planu 

w dziedzinie technologii energetycznych i 

Europejskich Platform Technologicznych; 

prac badawczo-rozwojowych oraz 

projektów demonstracyjnych w zakresie 

zmniejszania emisji i adaptacji do zmian 

klimatu, w tym udział w inicjatywach 

realizowanych w ramach europejskiego 

strategicznego planu w dziedzinie 

technologii energetycznych i europejskich 

platform technologicznych; 

b) rozwój energii ze źródeł 

odnawialnych w celu realizacji 

zobowiązania Wspólnoty dotyczącego 

wykorzystywania w 20 % energii ze źródeł 

odnawialnych do roku 2020, jak również 

rozwój innych technologii 

przyczyniających się do przejścia do 

bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki 

niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji 

zobowiązania Wspólnoty dotyczącego 

zwiększenia efektywności energetycznej o 

20 % do 2020 r.; 

b) rozwój energii ze źródeł 

odnawialnych w celu realizacji 

zobowiązania Wspólnoty dotyczącego 

wykorzystywania w [należy uaktualnić 

stosownie do porozumienia między 

współprawodawcami] % energii ze źródeł 

odnawialnych do roku 2030, jak również 

rozwój innych technologii 

przyczyniających się do przejścia na 

bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę 

niskoemisyjną oraz pomoc w realizacji 

zobowiązania Wspólnoty dotyczącego 

zwiększenia efektywności energetycznej o 

[należy uaktualnić stosownie do 

porozumienia między 

współprawodawcami] % do 2030 r.; 

c) środki mające na celu unikanie 

wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i 

ponownego zalesiania w krajach 

rozwijających się, które ratyfikowały 

międzynarodowe porozumienie w sprawie 

zmian klimatu; środki mające na celu 

transfer technologii i ułatwienie adaptacji 

do niekorzystnych skutków zmian klimatu 

w tych krajach; 

c) środki mające na celu unikanie 

wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i 

ponownego zalesiania w krajach 

rozwijających się, które ratyfikowały 

międzynarodowe porozumienie w sprawie 

zmian klimatu; środki mające na celu 

transfer technologii i ułatwienie adaptacji 

do niekorzystnych skutków zmian klimatu 

w tych krajach; 

d) pochłanianie dwutlenku węgla 

przez lasy we Wspólnocie; 

d) pochłanianie dwutlenku węgla 

przez lasy we Wspólnocie; 

e) bezpieczne dla środowiska 

wychwytywanie i geologiczne składowanie 

CO2, w szczególności pochodzącego z 

elektrowni opalanych stałym paliwem 

kopalnym oraz z szeregu sektorów i 

podsektorów przemysłu, również w krajach 

trzecich; 

e) bezpieczne dla środowiska 

wychwytywanie i geologiczne składowanie 

lub wykorzystywanie CO2, 

w szczególności pochodzącego 

z elektrowni opalanych stałym paliwem 

kopalnym oraz z szeregu 

sektorów i podsektorów przemysłu, 

również w krajach trzecich; 

f) zachęty do przestawiania się na 

niskie emisje i publiczne środki transportu; 

f) zachęty do przestawiania się na 

niskie emisje i publiczne środki transportu; 

g) finansowanie badań i rozwoju w g) finansowanie badań i rozwoju w 
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zakresie efektywności energetycznej oraz 

czystych technologii w sektorach objętych 

niniejszą dyrektywą; 

zakresie efektywności energetycznej oraz 

czystych technologii w sektorach objętych 

niniejszą dyrektywą; 

h) środki służące zwiększeniu 

efektywności energetycznej i 

termomodernizacji budynków lub 

dostarczeniu wsparcia finansowego w celu 

uwzględnienia aspektów społecznych w 

przypadku gospodarstw domowych o 

niższych i średnich dochodach; 

h) środki służące zwiększeniu 

efektywności energetycznej i 

termomodernizacji budynków lub 

dostarczeniu wsparcia finansowego w celu 

uwzględnienia aspektów społecznych w 

przypadku gospodarstw domowych o 

niższych i średnich dochodach; 

i) pokrycie wydatków 

administracyjnych związanych z 

zarządzaniem systemem wspólnotowym. 

i) finansowanie działań związanych 

ze zmianą klimatu, w tym adaptacji do 

zmiany klimatu, w państwach trzecich 

podatnych na zagrożenia; 

j) finansowanie środków na rzecz 

sektorów lub podsektorów, które są 

narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki 

emisji z powodu znacznych kosztów 

pośrednich rzeczywiście poniesionych w 

związku z kosztami emisji gazów 

cieplarnianych, które zostały przeniesione 

na ceny energii elektrycznej, o ile środki 

te spełniają warunki określone w art. 10a 

ust. 6; 

j) zachęcanie do zasobooszczędności 

i gospodarki o obiegu zamkniętym; 

k) finansowanie działań związanych 

ze zmianą klimatu, w tym adaptacji do 

zmiany klimatu, w państwach trzecich 

podatnych na zagrożenia; 

k) ponadto dochody można 

wykorzystać na co najmniej jeden spośród 

następujących celów: 

 (i) pokrycie wydatków 

administracyjnych związanych z 

zarządzaniem systemem wspólnotowym; 

 (ii) środki finansowe na rzecz 

sektorów lub podsektorów, które są 

narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki 

emisji z powodu znacznych kosztów 

pośrednich rzeczywiście poniesionych w 

związku z emisjami gazów cieplarnianych 

i przeniesionych na ceny energii 

elektrycznej, o ile środki te spełniają 

warunki określone w art. 10a ust. 6. 

l) wspieranie pozyskiwania 

kwalifikacji przez pracowników i 

poszukiwania przez nich nowych miejsc 

pracy, których dotyczy transformacja 

miejsc pracy w gospodarce 

niskoemisyjnej, w ścisłej współpracy z 
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partnerami społecznymi. 

Uważa się, że państwa członkowskie 

spełniają wymogi przepisów niniejszego 

ustępu, jeżeli przyjmują i wprowadzają w 

życie politykę wsparcia podatkowego lub 

finansowego, w tym w szczególności w 

krajach rozwijających się, lub krajowe 

polityki regulacyjne wywierające wpływ 

na wsparcie finansowe, ustanowione dla 

celów określonych w akapicie pierwszym i 

mające wartość odpowiadającą 

przynajmniej 50 % dochodów uzyskanych 

ze sprzedaży na aukcji uprawnień, o 

których mowa w ust. 2, w tym wszystkich 

dochodów ze sprzedaży na aukcji, o 

których mowa w ust. 2 lit. b) i c). 

Uważa się, że państwa członkowskie 

spełniają wymogi przepisów niniejszego 

ustępu, jeżeli przyjmują i wprowadzają w 

życie politykę wsparcia podatkowego lub 

finansowego, w tym w szczególności w 

krajach rozwijających się, lub krajowe 

polityki regulacyjne wywierające wpływ 

na wsparcie finansowe, ustanowione dla 

celów określonych w akapicie pierwszym i 

mające wartość odpowiadającą 

przynajmniej 50 % dochodów uzyskanych 

ze sprzedaży na aukcji uprawnień, o 

których mowa w ust. 2, w tym wszystkich 

dochodów ze sprzedaży na aukcji, o 

których mowa w ust. 2 lit. b) i c). 

W swoich sprawozdaniach przedkładanych 

na mocy decyzji nr 280/2004/WE państwa 

członkowskie informują Komisję 

o wykorzystywaniu 

dochodów i o działaniach podjętych 

zgodnie z niniejszym ustępem. 

W sprawozdaniach przedkładanych na 

mocy decyzji nr 280/2004/WE państwa 

członkowskie informują Komisję o 

wykorzystywaniu dochodów i o 

działaniach podjętych zgodnie z 

niniejszym ustępem. Informacje te są 

przekazywane według standardowego 

wzoru dostarczonego przez Komisję, przy 

minimalnym poziomie szczegółowości 

umożliwiającym przejrzystość i 

porównywalność, obejmującym 

informacje o dodatkowości funduszy. 

Komisja podaje te informacje do 

wiadomości publicznej na swojej stronie 

internetowej.”; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustępy 3 a i 3 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) dodaje się następujące ustępy: 

 „3a. Do 260 mln z łącznej liczby 

przydziałów zostaje sprzedane na aukcji w 

celu wprowadzenia ujednoliconego 

rozwiązania na szczeblu Unii zgodnie z 
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art. 10a ust. 6, z czego połowa pochodzi z 

udziału uprawnień przeznaczonych do 

sprzedaży na aukcji zgodnie z art. 10 ust. 

1, a połowę stanowią uprawnienia, które 

w przeciwnym wypadku zostałyby 

przyznane bezpłatnie. 

 3b. Fundusz na rzecz sprawiedliwej 

transformacji 

 Z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzony 

zostaje Fundusz na rzecz sprawiedliwej 

transformacji jako uzupełnienie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego, zasilany w 

wyniku przekazania 2 % dochodów z 

aukcji. 

 Dochody z tych aukcji pozostaną na 

szczeblu UE z przeznaczeniem na 

łagodzenie społecznych skutków polityki 

klimatycznej w regionach o znacznym 

udziale pracowników zatrudnionych w 

sektorach uzależnionych od węgla, gdzie 

zarazem PKB na mieszkańca jest znacznie 

niższy od średniej UE. Środki te nie 

naruszają zasady pomocniczości. 

 Te dochody z aukcji przeznaczone na 

sprawiedliwą transformację mogą być 

wykorzystywane na różne sposoby, np.: 

 - tworzenie komórek ds. przeniesień 

lub mobilności, 

 - inicjatywy dotyczące kształcenia 

lub szkoleń w celu zmiany lub 

podniesienia kwalifikacji pracowników, 

 - wsparcie w poszukiwaniu pracy, 

 - tworzenie przedsiębiorstw lub 

 - środki monitorujące i 

zapobiegawcze służące unikaniu lub 

minimalizowaniu negatywnego wpływu 

restrukturyzacji na zdrowie fizyczne i 

psychiczne. 

 Jako że główne działania finansowane z 

funduszu na rzecz sprawiedliwej 

transformacji są ściśle powiązane z 

rynkiem pracy, w zarządzaniu funduszem 
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aktywnie uczestniczą partnerzy społeczni 

– na wzór Komitetu Europejskiego 

Funduszu Społecznego – a uczestnictwo 

lokalnych partnerów społecznych stanowi 

kluczowy wymóg niezbędny do uzyskania 

finansowania projektów.”; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 da) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Komisja monitoruje 

funkcjonowanie europejskiego rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Co 

roku przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące funkcjonowania rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w 

tym wdrażania aukcji, płynności i 

wolumenu obrotu. W razie konieczności 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

wszelkie odpowiednie informacje były 

przedkładane Komisji przynajmniej na 

dwa miesiące przed przyjęciem przez nią 

sprawozdania. 

„5. Komisja monitoruje 

funkcjonowanie europejskiego rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Co 

roku przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące funkcjonowania rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w 

tym wdrażania aukcji, płynności i 

wolumenu obrotu. Sprawozdanie to 

dotyczy również interakcji między EU ETS 

a innymi unijnymi i krajowymi środkami 

dotyczącymi klimatu i energii oraz 

analizuje wpływ różnych instrumentów 

politycznych na funkcjonowanie rynku 

EU ETS, zwłaszcza jeśli chodzi o 

równowagę podaży i popytu na rynku 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W 

sprawozdaniu należy również przedstawić 

kwestię przenoszenia kosztów uprawnień 

na ceny produktów w najistotniejszych 

sektorach i podsektorach, zwłaszcza w 

odniesieniu do ich udziału w rynku. W 

razie konieczności państwa członkowskie 

zapewniają przedkładanie Komisji 

wszelkich odpowiednich informacji 
przynajmniej na dwa miesiące przed 

przyjęciem przez nią sprawozdania.”; 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera d b (nowa) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db)  dodaje się ustęp w brzmieniu:  

 „5a. Państwa członkowskie informują 

Komisję o zamknięciu mocy wytwórczych 

energii elektrycznej w związku ze 

środkami krajowymi. Komisja oblicza 

liczbę uprawnień odpowiadającą tym 

zamknięciom. Państwa członkowskie 

mogą wycofać odpowiedni wolumen 

uprawnień.”; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  ust. 1 akapit drugi otrzymuje 

brzmienie:  

a)  ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 

przyjmuje w pełni zharmonizowane w całej 

Wspólnocie przepisy wykonawcze 

dotyczące przydziału uprawnień, o którym 

mowa w ust. 4, 5, 7 i 12, w tym wszelkie 

niezbędne przepisy dotyczące 

zharmonizowanego stosowania ust. 19. 

„1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 

przyjmuje w pełni zharmonizowane w całej 

Wspólnocie przepisy wykonawcze 

dotyczące przydziału uprawnień, o którym 

mowa w ust. 4, 5, 7 i 12, w tym wszelkie 

niezbędne przepisy dotyczące 

zharmonizowanego stosowania ust. 19. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 

delegowanego zgodnie z art. 23. Akt ten 

przewiduje również dodatkowe przydziały 
uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji 

w przypadku znaczącego wzrostu 

produkcji poprzez stosowanie tych samych 

progów i dostosowań, które stosuje się w 

odniesieniu do częściowego zaprzestania 

działalności. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 

delegowanego zgodnie z art. 23, 

uzupełniającego niniejszą dyrektywę przez 

wprowadzenie dodatkowych przydziałów 
uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji 

w przypadku istotnych zmian w produkcji. 

Każdemu wzrostowi lub spadkowi 

produkcji, wyrażonej jako średnia 

krocząca zweryfikowanych danych o 

produkcji z dwóch poprzednich lat, o 
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ponad 10 % w stosunku do produkcji 

zgłoszonej zgodnie z art. 11 towarzyszy 

korekta w postaci przeniesienia do 

rezerwy, o której mowa w ust. 7, lub 

uwolnienia z tej rezerwy odpowiedniej 

ilości uprawnień do emisji. 

Przepisy, o których mowa w akapicie 

pierwszym, określają w stopniu, w jakim 

jest to możliwe, wspólnotowe wskaźniki ex 

ante tak, aby zapewnić przydział 

uprawnień w sposób, który dostarcza 

zachęt do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych oraz do stosowania 

energooszczędnych technologii, 

uwzględniając najbardziej wydajne 

technologie, substytuty, alternatywne 

procesy produkcyjne, kogenerację o 

wysokiej sprawności, skuteczne 

odzyskiwanie energii gazów odlotowych, 

wykorzystanie biomasy oraz 

wychwytywanie i składowanie CO2, jeśli 

takie instalacje są dostępne, oraz w sposób, 

który nie dostarcza zachęt do zwiększenia 

emisji. Nie dokonuje się jakichkolwiek 

bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 

jakiejkolwiek formy wytwarzania energii 

elektrycznej, z wyjątkiem przypadków 

objętych art.10c oraz energii wytwarzanej 

z gazów odlotowych.” 

Przepisy, o których mowa w akapicie 

pierwszym, określają w stopniu, w jakim 

jest to możliwe, wspólnotowe wskaźniki ex 

ante tak, aby zapewnić przydział 

uprawnień w sposób, który dostarcza 

zachęt do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych oraz do stosowania 

energooszczędnych technologii, a 

jednocześnie zapewnia instalacjom 

przemysłowym przewidywalność, przy 

uwzględnieniu najbardziej wydajnych 

technologii, substytutów, alternatywnych 

procesów produkcyjnych, kogeneracji o 

wysokiej sprawności, skutecznego 

odzyskiwania energii gazów odlotowych, 

wykorzystania biomasy oraz 

wychwytywania i składowania CO2, jeśli 

takie instalacje są dostępne, oraz w sposób, 

który nie dostarcza zachęt do zwiększenia 

emisji. Nie dokonuje się jakichkolwiek 

bezpłatnych przydziałów w odniesieniu do 

jakiejkolwiek formy wytwarzania energii 

elektrycznej, z wyjątkiem przypadków 

objętych art.10c oraz energii wytwarzanej 

z gazów odlotowych. 

Dla każdego sektora i podsektora wskaźnik 

co do zasady obliczany jest dla produktów 

raczej niż dla czynników produkcji, aby w 

jak największym stopniu zmniejszyć 

emisje i zwiększyć oszczędności 

wynikające z poprawy efektywności 

energetycznej w każdym z procesów 

produkcyjnych danego sektora i 

podsektora. 

Dla każdego sektora i podsektora wskaźnik 

co do zasady obliczany jest dla produktów 

raczej niż dla czynników produkcji, aby w 

jak największym stopniu zmniejszyć 

emisje i zwiększyć oszczędności 

wynikające z poprawy efektywności 

energetycznej w każdym z procesów 

produkcyjnych danego sektora i 

podsektora. 

2. Punktem wyjścia podczas 

określania zasad dotyczących ustanawiania 

wskaźników ex ante w poszczególnych 

sektorach lub podsektorach są średnie 

parametry 10 % najbardziej wydajnych 

instalacji w danym sektorze lub 

podsektorze we Wspólnocie w latach 

2007–2008. Komisja konsultuje się z 

2. Punktem wyjścia podczas 

określania zasad dotyczących ustanawiania 

wskaźników ex ante w poszczególnych 

sektorach lub podsektorach są średnie 

parametry 10 % najbardziej wydajnych 

instalacji w danym sektorze lub 

podsektorze we Wspólnocie w latach 

2007–2008. Komisja konsultuje się z 
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zainteresowanymi stronami, w tym z 

danymi sektorami i podsektorami. 

zainteresowanymi stronami, w tym z 

danymi sektorami i podsektorami. W celu 

zapewnienia równości i przejrzystości 

bezpłatne uprawnienia przyznaje się 

jedynie sektorom i podsektorom, z których 

dane dostarczono zgodnie z ustaloną 

zharmonizowaną metodyką. 

Rozporządzenia przyjęte na mocy art. 14 i 

15 przewidują zharmonizowane zasady 

dotyczące monitorowania, 

sprawozdawczości i weryfikacji emisji 

gazów cieplarnianych związanych z 

produkcją w celu ustanowienia 

wskaźników ex ante. 

Rozporządzenia przyjęte na mocy art.14 i 

15 przewidują zharmonizowane zasady 

dotyczące monitorowania, 

sprawozdawczości i weryfikacji emisji 

gazów cieplarnianych związanych z 

produkcją w celu ustanowienia 

wskaźników ex ante, z uwzględnieniem 

potencjału długoterminowej redukcji 

emisji służącej osiągnięciu 

długoterminowych celów UE w dziedzinie 

klimatu. 

Wartości wskaźników dla przydziału 

bezpłatnych uprawnień dostosowuje się w 

celu uniknięcia nieoczekiwanych zysków i 

uwzględnienia postępu technologicznego 
w latach 2007-2008 oraz w każdym 

późniejszym okresie, w odniesieniu do 

którego przydziały bezpłatnych uprawnień 

zostały określone zgodnie z art. 11 ust. 1. 

Dostosowanie to obniża wartości 

wskaźników określonych w akcie 

przyjętym zgodnie z art. 10a o 1 % 

wartości, która została ustalona w oparciu 

o dane za okres 2007–2008 w odniesieniu 

do każdego roku między 2008 r. a połową 

stosownego okresu przydziału bezpłatnych 

uprawnień, chyba że: 

Przed rozpoczęciem okresu 

rozliczeniowego wskaźniki odniesienia w 

poszczególnych sektorach i podsektorach 

są w pełni aktualizowane na podstawie 

średnich zweryfikowanych emisji z 10 % 

instalacji unijnych najbardziej wydajnych 

w danym sektorze lub podsektorze w 

latach 2017 i 2018. Wskaźniki odniesienia 

określa się na podstawie informacji 

przedłożonych zgodnie z art. 11. 

 Wskaźniki te odzwierciedlają rzeczywisty 

postęp technologiczny i wynikającą z 

niego redukcję emisji w porównaniu z 

punktem wyjściowym określonym w 

akapicie pierwszym. Na podstawie pełnej 

aktualizacji w oparciu o dane za 2017 i 

2018 r. wartości te są obniżane w każdym 

kolejnym roku o 1 % w porównaniu z 

ustalonymi wartościami, chyba że: 

(i) na podstawie informacji 

przekazanych zgodnie z art. 11, Komisja 

określa, czy wartości dla każdego 

wskaźnika obliczonego według zasad 

(i) na podstawie informacji 

przekazanych zgodnie z art. 11 Komisja 

określa, czy wartości poszczególnych 

wskaźników odniesienia obliczonych 
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przedstawionych w art. 10a różnią się od 

dorocznych zmniejszeń, o których mowa 

powyżej, o więcej niż 0,5 % wartości z 

okresu 2007–2008 rocznie (o wartość 

dodatnią lub ujemną). Jeśli tak, ta wartość 

wskaźnika zostaje dostosowana o 0,5 % 

lub 1,5 % za każdy rok w okresie od 2008 

r. do połowy okresu przydziału 

bezpłatnych uprawnień; 

według zasad przedstawionych w art. 10a 

różnią się od dorocznych redukcji, o 

których mowa powyżej, o więcej niż 0,5 % 

wartości z okresu 2017–2018 rocznie (o 

wartość dodatnią lub ujemną); jeśli tak, to 

dana wartość wskaźnika odniesienia 

zostaje skorygowana w każdym roku o 

0,5 % lub 1,5 %; 

(ii) w drodze odstępstwa dotyczącego 

wartości wskaźników dla związków 

aromatycznych, wodoru i gazu 

syntezowego, wartości te są 

dostosowywane o tę samą wartość 

procentową, co wskaźniki dotyczące 

rafinerii, aby zachować równe warunki 

dla producentów tych produktów. 

(ii) na podstawie informacji 

przekazanych zgodnie z art. 11 Komisja 

określa, czy wartości poszczególnych 

wskaźników odniesienia obliczonych 

według zasad przedstawionych w art. 10a 

są niższe od dorocznych redukcji, o 

których mowa powyżej, o więcej niż 0,7 % 

wartości z okresu 2017–2018 rocznie w 

dwóch ostatnich latach, za które dostępne 

są dane; jeśli tak, to dana wartość 

wskaźnika odniesienia zostaje obniżona w 

danym roku o 0,3 %; 

 (iia) w drodze odstępstwa dotyczącego 

wartości wskaźników odniesienia dla 

związków aromatycznych, wodoru i gazu 

syntezowego wartości te są korygowane o 

tę samą wartość procentową co wskaźniki 

odniesienia dla rafinerii, aby utrzymać 

jednakowe warunki działania dla 

wytwórców tych produktów. 

Komisja przyjmuje w tym celu akt 

wykonawczy zgodnie z art. 22a. 

Komisja przyjmuje w tym celu akt 

wykonawczy zgodnie z art. 22a i dąży do 

zmniejszenia obciążenia 

administracyjnego nakładanego na MŚP 

w związku z gromadzeniem danych.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 8 i 

niezależnie od przepisów art. 10c, nie 

przydziela się żadnych bezpłatnych 

uprawnień wytwórcom energii 

elektrycznej, instalacjom służącym do 

wychwytywania CO2, rurociągom 

służącym do transportu CO2 ani 

składowiskom CO2; 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 8 oraz 

niezależnie od przepisów art. 10c nie 

przydziela się żadnych bezpłatnych 

uprawnień wytwórcom energii 

elektrycznej, instalacjom służącym do 

wychwytywania CO2, rurociągom 

służącym do transportu CO2 ani 

składowiskom CO2.”; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w ust. 2 dodaje się akapit trzeci w 

brzmieniu: 

skreśla się 

Wartości wskaźników dla przydziału 

bezpłatnych uprawnień dostosowuje się w 

celu uniknięcia nieoczekiwanych zysków i 

uwzględnienia postępu technologicznego 

w latach 2007-2008 oraz w każdym 

późniejszym okresie, w odniesieniu do 

którego przydziały bezpłatnych uprawnień 

zostały określone zgodnie z art. 11 ust. 1. 

Dostosowanie to obniża wartości 

wskaźników określonych w akcie 

przyjętym zgodnie z art. 10a o 1 % 

wartości, która została ustalona w oparciu 

o dane za okres 2007–2008 w odniesieniu 

do każdego roku między 2008 r. a połową 

stosownego okresu przydziału bezpłatnych 

uprawnień, chyba że: 

 

(i) na podstawie informacji 

przekazanych zgodnie z art. 11, Komisja 

określa, czy wartości dla każdego 

wskaźnika obliczonego według zasad 

przedstawionych w art. 10a różnią się od 

dorocznych zmniejszeń, o których mowa 

powyżej, o więcej niż 0,5 % wartości z 

okresu 2007–2008 rocznie (o wartość 

dodatnią lub ujemną). Jeśli tak, ta 

wartość wskaźnika zostaje dostosowana o 

0,5 % lub 1,5 % za każdy rok w okresie od 

2008 r. do połowy okresu przydziału 

bezpłatnych uprawnień; 

 

(ii) w drodze odstępstwa dotyczącego 

wartości wskaźników dla związków 

aromatycznych, wodoru i gazu 

syntezowego, wartości te są 

dostosowywane o tę samą wartość 

procentową, co wskaźniki dotyczące 

rafinerii, aby zachować równe warunki 

dla producentów tych produktów. 

 

Komisja przyjmuje w tym celu akt 

wykonawczy zgodnie z art. 22a. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: c) ust. 5, 6, 7 i 8 otrzymują 

brzmienie:  

5. W celu zachowania udziału 

sprzedaży aukcyjnej określonego w art. 

10, w każdym roku, gdy suma bezpłatnych 

uprawnień nie osiąga maksymalnego 

poziomu zachowującego udział uprawnień 

danego państwa członkowskiego, które 

mają zostać sprzedane na aukcji, pozostałe 

uprawnienia niezbędne do osiągnięcia tego 

poziomu wykorzystuje się do zapobiegania 

zmniejszeniu lub ograniczania 

zmniejszania przydziału bezpłatnych 

uprawnień, w celu zachowania udziału 

uprawnień tego państwa członkowskiego, 

które mają zostać sprzedane na aukcji w 

kolejnych latach. Jeżeli jednak 

maksymalny poziom został osiągnięty, 

przydziały bezpłatnych uprawnień są 

odpowiednio dostosowywane. Wszelkich 

takich dostosowań dokonuje się w 

jednolity sposób. 

„5. Jeżeli suma bezpłatnych 

uprawnień w danym roku nie osiąga 

maksymalnego poziomu zachowującego 

określony w art. 10 udział uprawnień 

danego państwa członkowskiego 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji, 

uprawnienia pozostałe do tego poziomu 

wykorzystuje się do zapobiegania 

zmniejszeniu lub ograniczania 

zmniejszania przydziału bezpłatnych 

uprawnień, by zachować udział uprawnień 

tego państwa członkowskiego 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji w 

kolejnych latach. Jeżeli jednak 

maksymalny poziom został osiągnięty, 

ilość uprawnień odpowiadająca 

zmniejszeniu o maksimum pięć punktów 

procentowych udziału uprawnień, które 

mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie w całym 

dziesięcioletnim okresie rozpoczynającym 

się w dniu 1 stycznia 2021 r., jest 

rozprowadzana bezpłatnie w sektorach lub 

podsektorach na podstawie art. 10b. Jeżeli 

jednak zmniejszenie to jest 

niewystarczające, aby zaspokoić 

zapotrzebowanie sektorów lub 

podsektorów na mocy art. 10b, przydziały 

bezpłatnych uprawnień są odpowiednio 

dostosowywane. Wszelkich takich 

dostosowań dokonuje się w jednolity 

sposób, tak aby nie miało to wpływu na 

10 % podmiotów osiągających najlepsze 

wyniki zdefiniowanych w art. 10a, na 

podstawie informacji przedstawionych 
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zgodnie z art. 11. 

Państwa członkowskie powinny przyjąć 

środki finansowe na rzecz sektorów lub 

podsektorów, które są narażone na 

rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z 

powodu znacznych kosztów pośrednich 

rzeczywiście poniesionych w związku z 

kosztami emisji gazów cieplarnianych, 

które zostały przeniesione na ceny energii 

elektrycznej, przy uwzględnieniu 

wszelkich skutków dla rynku 

wewnętrznego. Takie środki finansowe na 

pokrycie części tych kosztów muszą być 

zgodne z zasadami pomocy państwa. 

6. Wprowadza się ujednolicone na 

szczeblu Unii rozwiązanie 

rekompensujące dla sektorów i 

podsektorów, które są narażone na 

rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z 

powodu znacznych kosztów pośrednich 

rzeczywiście poniesionych w związku z 

kosztami emisji gazów cieplarnianych i 

przeniesionymi na ceny energii 

elektrycznej, przy uwzględnieniu 

wszelkich skutków dla rynku 

wewnętrznego. Ta zharmonizowana 

rekompensata jest finansowana w sposób 

określony w art. 10 w odniesieniu do 

takich kosztów. 

 Rekompensata jest proporcjonalna, 

uwzględnia zasady dotyczące pomocy 

państwa i jest stosowana tak, by uniknąć 

zarówno negatywnych skutków dla rynku 

wewnętrznego, jak i nadmiernej 

rekompensaty. Środki służące 

rekompensowaniu utrzymują zachęty dla 

efektywności energetycznej i 

przechodzenia z wysoko- na 

niskoemisyjne zużycie energii 

elektrycznej. Jeżeli kwota rekompensaty, o 

której mowa w art. 10, nie jest 

wystarczająca na pokrycie wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych, kwotę pomocy 

dla wszystkich kwalifikowalnych instalacji 

ogranicza się w sposób jednolity. Środki 

takie, w tym dodatkowa rekompensata 

wypłacana przez państwa członkowskie na 

podstawie art. 10 ust. 3, są zgodne z 

zasadami dotyczącymi pomocy państwa i 

nie powodują kolejnych zakłóceń rynku. 

7. Uprawnienia pochodzące z 

maksymalnej liczby, o której mowa w art. 

10a ust. 5 niniejszej dyrektywy, które nie 

zostały przydzielone bezpłatnie do 2020 r. 

są rezerwowane dla nowych instalacji oraz 

dla znaczącego wzrostu produkcji, łącznie 

z 250 mln uprawnień wprowadzonych do 

rezerwy stabilności rynkowej zgodnie z art. 

1 ust. 3 decyzji Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2015/...(*). 

7. Uprawnienia pochodzące z 

maksymalnej liczby, o której mowa w art. 

10a ust. 5, które nie zostały przydzielone 

bezpłatnie do 2020 r., są rezerwowane dla 

nowych instalacji oraz dla znaczącego 

wzrostu produkcji, łącznie z 250 mln 

uprawnień wprowadzonych do rezerwy 

stabilności rynkowej zgodnie z art. 1 ust. 3 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/...(*). 
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_____ _____ 

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]. 

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]. 

Począwszy od 2021 r. uprawnienia 

nieprzydzielone instalacjom w wyniku 

zastosowania ust. 19 i 20 są dodawane do 

rezerwy 

Począwszy od 2021 r. uprawnienia 

nieprzydzielone instalacjom w wyniku 

zastosowania ust. 19 i 20 są dodawane do 

rezerwy.   

Przydziały są korygowane 

współczynnikiem liniowym, o którym 

mowa w art. 9.  

Przydziały są korygowane 

współczynnikiem liniowym, o którym 

mowa w art. 9.  

Nie przydziela się żadnych bezpłatnych 

uprawnień w odniesieniu do 

jakiegokolwiek wytwarzania energii 

elektrycznej przez nowe instalacje. 

Nie przydziela się żadnych bezpłatnych 

uprawnień w odniesieniu do 

jakiegokolwiek wytwarzania energii 

elektrycznej przez nowe instalacje. 

Do 31 grudnia 2010 r. Komisja przyjmuje 

zharmonizowane zasady dotyczące 

stosowania definicji »nowej instalacji«, 

w szczególności w związku z definicją 

»znaczącej rozbudowy« instalacji. 

Do 31 grudnia 2010 r. Komisja przyjmuje 

zharmonizowane zasady dotyczące 

stosowania definicji »nowej instalacji«, 

w szczególności w związku z definicją 

»znaczącej rozbudowy« instalacji. 

 7a. Jeżeli sektory i podsektory, których 

dotyczy art. 10b ust. 1 i 2, otrzymają 

nadwyżkę bezpłatnych uprawnień, to 

wartość pieniężną tej nadwyżki inwestuje 

się (w formie zobowiązań lub płatności) 

do dnia 31 grudnia 2030 r. wyłącznie w 

niskoemisyjne rozwiązania w instalacjach 

spółki objętych EU ETS, spełniające 

wymogi zapisane w art. 10 ust. 3 lit. b), e) 

i g) oraz w art. 10c ust. 2 i 3. 

 Saldo określa się w etapie 4 dwukrotnie, w 

2025 i 2030 r., z możliwością 

zastosowania sankcji na mocy art. 16. 

8. 400 mln uprawnień udostępnia się 

w celu wsparcia innowacji w dziedzinie 

niskoemisyjnych technologii i procesów w 

sektorach przemysłowych wymienionych 

w załączniku I oraz w celu pobudzania 

budowy i eksploatacji komercyjnych 

projektów demonstracyjnych, których 

celem jest bezpieczne dla środowiska 

wychwytywanie i geologiczne składowanie 

CO2 (CCS) oraz projektów 

demonstracyjnych w zakresie 

innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej na terytorium Unii. 

8. 600 mln uprawnień, w tym 200 mln 

uprawnień pochodzących z określonego w 

art. 10 udziału uprawnień przeznaczonych 

do sprzedaży na aukcji, udostępnia się w 

celu wsparcia i przyciągnięcia, z 

wykorzystaniem dotacji i różnych 

instrumentów zarządzanych przez 

Europejski Bank Inwestycyjny, inwestycji 

w innowacje w pełnej gamie 

zrównoważonych niskoemisyjnych 

technologii i procesów w sektorach 

przemysłowych wymienionych w 

załączniku I oraz w celu pobudzania 
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budowy i eksploatacji komercyjnych 

projektów demonstracyjnych, których 

celem jest bezpieczne dla środowiska 

wychwytywanie i geologiczne składowanie 

(CCS) lub wykorzystywanie (CCU) 

dwutlenku węgla, oraz projektów 

demonstracyjnych na terytorium Unii, w 

tym pilotażowych, w zakresie 

innowacyjnych technologii odnawialnych 

źródeł energii i magazynowania energii. 

Uprawnienia zostają udostępnione w 

odniesieniu do innowacji w dziedzinie 

niskoemisyjnych technologii i procesów 

oraz wsparcia dla projektów 

demonstracyjnych służących rozwojowi 

szeregu technologii CCS oraz 

innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej, które nie są jeszcze 

ekonomicznie opłacalne, w 

zrównoważonych pod względem 

geograficznym lokalizacjach. W celu 

promowania innowacyjnych projektów, 

wspierane może być maksymalnie 60 % 

odpowiednich kosztów projektów, z czego 

maksymalnie 40 % może nie być 

uzależnione od zweryfikowanego 

uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, 

pod warunkiem że wcześniej ustalone cele 

pośrednie zostały osiągnięte, biorąc pod 

uwagę zastosowaną technologię. 

Uprawnienia zostają udostępnione na 

innowacje w dziedzinie niskoemisyjnych 

technologii, produktów i procesów 

przemysłowych w istniejących i nowych 

instalacjach oraz wsparcia dla projektów 

demonstracyjnych służących rozwojowi 

bogatej gamy technologii CCS i CCU oraz 

innowacyjnych technologii energii ze 

źródeł odnawialnych, które nie są jeszcze 

ekonomicznie opłacalne. W celu 

promowania innowacyjnych projektów 

wspierane może być maksymalnie 60 % 

odpowiednich kosztów projektów, z czego 

maksymalnie 40 % może nie być 

uzależnione od zweryfikowanego 

uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, 

pod warunkiem że wcześniej ustalone cele 

pośrednie zostały osiągnięte, przy 

uwzględnieniu zastosowanej technologii. 

Do dnia ... [12 months of the date of entry 

into force of this Directive] Komisja 

opublikuje wytyczne dotyczące pomocy 

państwa w odniesieniu do 

współfinansowania kwalifikowalnych 

projektów przez państwa członkowskie. 

Ponadto 50 mln nieprzydzielonych 

uprawnień z rezerwy stabilności rynku 

ustanowionej decyzją (UE) 2015/... 

stanowi uzupełnienie istniejących zasobów 

pozostałych na mocy niniejszego ustępu w 

odniesieniu do projektów, o których mowa 

powyżej, we wszystkich państwach 

członkowskich, w tym projektów na małą 

skalę, przed rokiem 2021. Projekty 

wybierane są na podstawie obiektywnych i 

przejrzystych kryteriów. 

Ponadto 50 mln nieprzydzielonych 

uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej 

ustanowionej decyzją (UE) 2015/... 

stanowi uzupełnienie istniejących zasobów 

pozostałych na mocy niniejszego ustępu w 

odniesieniu do projektów, o których mowa 

powyżej, w tym projektów na małą skalę, 

przed rokiem 2021. 

 Monetyzacja uprawnień przekazywanych 

do funduszu na rzecz innowacji wymaga 
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rozplanowania sprzedaży aukcyjnej 

uprawnień w czasie dającego pewność 

dostępności środków, a jednocześnie 

unikania negatywnego wpływu na 

właściwe funkcjonowanie rynku emisji. 

Harmonogram monetyzacji uprawnień 

publikuje się nie później niż 18 miesięcy 

przed rozpoczęciem etapu 4; 

harmonogram ten zapewnia równomierną 

monetyzację uprawnień rozłożoną w 

czasie na cały ten etap. 

 Projekty wybierane są na podstawie 

obiektywnych i przejrzystych kryteriów, z 

uwzględnieniem ich znaczenia dla 

dekarbonizacji powiązanych sektorów. 

 Projekty przemysłowe w dziedzinie 

technologii niskoemisyjnych, w tym 

CCS/CCU, muszą wydatnie przyczyniać 

się do redukcji emisji oraz zwiększać 

konkurencyjność i wydajność. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 

delegowanego zgodnie z art. 23. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 

delegowanego zgodnie z art. 23, przy 

uwzględnieniu faktu, że projekty powinny 

skupiać się na badaniach i innowacjach 

dotyczących opracowywania 

przełomowych rozwiązań i wdrażania 

programów demonstracyjnych w 

rzeczywistym otoczeniu przemysłowym, 

być prowadzone w warunkach zbliżonych 

do rynkowych, dotyczyć rozwiązań 

technologicznych mogących potencjalnie 

wejść do powszechnego użytku lub być 

przenoszone w samym sektorze i poza 

niego, a także w miarę możliwości 

uwzględniać równowagę geograficzną bez 

uszczerbku dla zasady doskonałości. 

Rezerwuje się uprawnienia dla projektów 

spełniających kryteria, o których mowa w 

akapicie trzecim. Wsparcie dla tych 

projektów jest udzielane za pośrednictwem 

państw członkowskich i ma charakter 

uzupełniający w stosunku do 

podstawowego współfinansowania ze 

strony prowadzącego instalację. Mogłyby 

one być również współfinansowane przez 

dane państwo członkowskie, a także za 

pomocą innych instrumentów. Żaden 

Rezerwuje się uprawnienia dla projektów 

spełniających kryteria, o których mowa w 

akapicie trzecim. Wsparcie dla tych 

projektów jest udzielane za pośrednictwem 

państw członkowskich i ma charakter 

uzupełniający w stosunku do 

podstawowego współfinansowania ze 

strony prowadzącego instalację. Mogłyby 

one być również współfinansowane przez 

dane państwo członkowskie, a także za 

pomocą innych instrumentów i 
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projekt nie otrzymuje w ramach 

mechanizmu określonego w niniejszym 

ustępie wsparcia przekraczającego 15 % 

całkowitej liczby uprawnień dostępnych na 

ten cel. Uprawnienia te uwzględnia się na 

mocy ust. 7. 

programów, takich jak Europejski 

Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych i „Horyzont 2020”. Żaden 

projekt nie otrzymuje w ramach 

mechanizmu określonego w niniejszym 

ustępie wsparcia przekraczającego 15 % 

całkowitej liczby uprawnień dostępnych na 

ten cel. Uprawnienia te uwzględnia się na 

mocy ust. 7.”; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

skreśla się 

Państwa członkowskie powinny przyjąć 

środki finansowe na rzecz sektorów lub 

podsektorów, które są narażone na 

rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z 

powodu znacznych kosztów pośrednich 

rzeczywiście poniesionych w związku z 

kosztami emisji gazów cieplarnianych, 

które zostały przeniesione na ceny energii 

elektrycznej, przy uwzględnieniu 

wszelkich skutków dla rynku 

wewnętrznego. Takie środki finansowe na 

pokrycie części tych kosztów muszą być 

zgodne z zasadami pomocy państwa. 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera e 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w ust. 7 wprowadza się 

następujące zmiany: 

skreśla się 
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7. Uprawnienia pochodzące z 

maksymalnej liczby, o której mowa w art. 

10a ust. 5 niniejszej dyrektywy, które nie 

zostały przydzielone bezpłatnie do 2020 r. 

są rezerwowane dla nowych instalacji 

oraz dla znaczącego wzrostu produkcji, 

łącznie z 250 mln uprawnień 

wprowadzonych do rezerwy stabilności 

rynkowej zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/...(*). 

 

_____  

(*) [insert the full title of the Decision and 

the OJ reference]. 

 

Począwszy od 2021 r. uprawnienia 

nieprzydzielone instalacjom w wyniku 

zastosowania ust. 19 i 20 są dodawane do 

rezerwy 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera f 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 a – ustęp 8 – akapity 1, 2 i 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) ust. 8 akapit pierwszy, drugi i 

trzeci otrzymują brzmienie: 

skreśla się 

400 mln uprawnień udostępnia się w celu 

wsparcia innowacji w dziedzinie 

niskoemisyjnych technologii i procesów w 

sektorach przemysłowych wymienionych 

w załączniku I oraz w celu pobudzania 

budowy i eksploatacji komercyjnych 

projektów demonstracyjnych, których 

celem jest bezpieczne dla środowiska 

wychwytywanie i geologiczne składowanie 

CO2 (CCS) oraz projektów 

demonstracyjnych w zakresie 

innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej na terytorium Unii. 

 

Uprawnienia zostają udostępnione w 

odniesieniu do innowacji w dziedzinie 

niskoemisyjnych technologii i procesów 
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oraz wsparcia dla projektów 

demonstracyjnych służących rozwojowi 

szeregu technologii CCS oraz 

innowacyjnych technologii energii 

odnawialnej, które nie są jeszcze 

ekonomicznie opłacalne, w 

zrównoważonych pod względem 

geograficznym lokalizacjach. W celu 

promowania innowacyjnych projektów, 

wspierane może być maksymalnie 60 % 

odpowiednich kosztów projektów, z czego 

maksymalnie 40 % może nie być 

uzależnione od zweryfikowanego 

uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, 

pod warunkiem że wcześniej ustalone cele 

pośrednie zostały osiągnięte, biorąc pod 

uwagę zastosowaną technologię. 

Ponadto 50 mln nieprzydzielonych 

uprawnień z rezerwy stabilności rynku 

ustanowionej decyzją (UE) 2015/... 

stanowi uzupełnienie istniejących 

zasobów pozostałych na mocy niniejszego 

ustępu w odniesieniu do projektów, o 

których mowa powyżej, we wszystkich 

państwach członkowskich, w tym 

projektów na małą skalę, przed rokiem 

2021. Projekty wybierane są na podstawie 

obiektywnych i przejrzystych kryteriów. 

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktu delegowanego zgodnie z art. 23. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 b i Artykuł 10 c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Artykuł 10b „Artykuł 10b 

Środki wsparcia niektórych sektorów 

energochłonnych w przypadku ucieczki 

emisji 

Przejściowe środki wsparcia niektórych 

sektorów energochłonnych w przypadku 

ucieczki emisji 

1. Sektory i podsektory, w których 

wynik pomnożenia ich intensywności 

1. Sektory i podsektory, w których 

iloczyn ich intensywności handlu z 
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handlu z państwami trzecimi określonej 

jako stosunek między całkowitą wartością 

eksportu do państw trzecich powiększoną o 

wartość importu z państw trzecich, a 

całkowitą wielkością rynku w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym (roczny obrót 

plus całkowita wartość importu z państw 

trzecich) przez ich intensywność emisji, 

mierzoną w kg ekwiwalentu CO2 

podzielonych przez ich wartość dodaną 

brutto (w EUR) przekracza 0,2, uznaje się 

za narażone na ryzyko ucieczki emisji. 

Takim sektorom lub podsektorom 

przydziela się bezpłatne uprawnienia w 

okresie do roku 2030 w wysokości 100 % 

ilości określonej zgodnie ze środkami 

przyjętymi zgodnie z art. 10a. 

państwami trzecimi, określonej jako 

stosunek łącznej wartości eksportu do 

państw trzecich powiększonej o wartość 

importu z państw trzecich do łącznej 

wielkości rynku w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (roczny obrót plus 

całkowita wartość importu z państw 

trzecich), i ich intensywności emisji 

mierzonej w kg ekwiwalentu CO2 

podzielonych przez ich wartość dodaną 

brutto (w EUR) przekracza 0,2, uznaje się 

za narażone na ryzyko ucieczki emisji. 

Takim sektorom lub podsektorom 

przydziela się bezpłatne uprawnienia w 

okresie do roku 2030 w wysokości 100 % 

ilości określonej zgodnie ze środkami 

przyjętymi zgodnie z art. 10a. 

2. Sektory i podsektory, w których 

wynik pomnożenia ich intensywności 

handlu z państwami trzecimi o ich 

intensywność emisji przekracza 0,18, mogą 

być włączone do grupy, o której mowa w 

ust. 1, na podstawie oceny jakościowej 

przy zastosowaniu następujących 

kryteriów: 

2. Sektory i podsektory, w których 

iloczyn ich intensywności handlu z 

państwami trzecimi i ich intensywności 

emisji przekracza 0,18, mogą być włączone 

do grupy, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie oceny jakościowej przy 

zastosowaniu następujących kryteriów: 

a) zakres, w jakim poszczególne 

instalacje w danym sektorze lub 

podsektorach mogą zmniejszyć poziomy 

emisji lub zużycie energii elektrycznej; 

a) zakres, w jakim poszczególne 

instalacje w danym sektorze lub 

podsektorach mogą zmniejszyć poziomy 

emisji lub zużycie energii elektrycznej; 

b) obecna i prognozowana 

charakterystyka rynku; 

b) obecna i prognozowana 

charakterystyka rynku; 

c) marża jako potencjalny wskaźnik 

inwestycji długoterminowej lub decyzji o 

przeniesieniu produkcji. 

c) marża jako potencjalny wskaźnik 

inwestycji długoterminowej lub decyzji o 

przeniesieniu produkcji. 

3. Inne sektory lub podsektory uznaje 

się za zdolne do przeniesienia większej 

ilości kosztów uprawnień na ceny 

produktów i przydziela się im bezpłatne 

uprawnienia w okresie do roku 2030 w 

wysokości 30 % ilości określonej zgodnie 

ze środkami przyjętymi zgodnie z art. 10a.  

3. Inne sektory lub podsektory uznaje 

się za zdolne do przeniesienia większej 

części kosztów uprawnień na ceny 

produktów i nie przydziela się im 

bezpłatnych uprawnień w okresie do roku 

2030. 

4. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 

przyjmuje akt delegowany dotyczący 

poprzednich ustępów w odniesieniu do 

działań na poziomie 4-cyfrowym (kod 

NACE-4) odnośnie do ust. 1, zgodnie z art. 

4. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja 

przyjmie akt delegowany dotyczący 

poprzednich ustępów w odniesieniu do 

działań na poziomie 4-cyfrowym (kod 

NACE-4) odnośnie do ust. 1, zgodnie z art. 
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23, w oparciu o dostępne dane z trzech 

ostatnich lat kalendarzowych. 

23, w oparciu o dane z trzech ostatnich lat 

kalendarzowych, za które takie dane są 

dostępne. 

Artykuł 10c Artykuł 10c 

Możliwość przejściowego przydziału 

bezpłatnych uprawnień na modernizację 

sektora energii 

Możliwość przejściowego przydziału 

bezpłatnych uprawnień na modernizację 

sektora energii 

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 

ust. 1–5, państwa członkowskie, w których 

w 2013 r. PKB na mieszkańca w EUR 

według cen rynkowych wynosił poniżej 60 

% średniej unijnej, mogą przydzielić 

przejściowo bezpłatne uprawnienia 

instalacjom wytwarzającym energię 

elektryczną w celu modernizacji sektora 

energetycznego. 

1. W drodze odstępstwa od art. 10a 

ust. 1–5 państwa członkowskie, w których 

w 2014 r. PKB na mieszkańca w EUR 

według cen rynkowych wynosił poniżej 

60 % średniej unijnej, mogą przydzielić 

przejściowo bezpłatne uprawnienia 

instalacjom wytwarzającym energię 

elektryczną w celu modernizacji i 

zrównoważonej transformacji sektora 

energetycznego. 

 Każde państwo członkowskie będące 

beneficjentem kwalifikujące się do 

korzystania z funduszu na rzecz 

modernizacji zgodnie z art. 10d, które 

zdecydowało się przejściowo przydzielać 

bezpłatne uprawnienia na mocy art. 10c, 

może przenieść te uprawnienia do swojego 

udziału w funduszu na rzecz 

modernizacji, określonego w załączniku 

IIb, i przydzielić je zgodnie z przepisami 

art. 10d. 

2. Zainteresowane państwo 

członkowskie organizuje konkurencyjną 

procedurę przetargową w przypadku 

projektów o łącznej kwocie inwestycji 

powyżej 10 mln EUR w celu wyboru 

inwestycji, która będzie finansowana z 

wykorzystaniem bezpłatnych uprawnień. 

Konkurencyjna procedura przetargowa: 

2. Zainteresowane państwo 

członkowskie organizuje konkurencyjną 

procedurę przetargową w przypadku 

projektów o łącznej kwocie inwestycji 

powyżej 10 mln EUR w celu wyboru 

inwestycji, która będzie finansowana z 

wykorzystaniem bezpłatnych uprawnień. 

Konkurencyjna procedura przetargowa: 

a) jest zgodna z zasadami 

przejrzystości, niedyskryminacji, równego 

traktowania i należytego zarządzania 

finansami; 

a) jest zgodna z zasadami 

przejrzystości, niedyskryminacji, równego 

traktowania i należytego zarządzania 

finansami; 

b) zapewnia, że do składania ofert 

kwalifikują się tylko projekty, które 

przyczyniają się do dywersyfikacji koszyka 

energetycznego i źródeł dostaw, koniecznej 

restrukturyzacji, aktualizacji i modernizacji 

infrastruktury pod kątem ochrony 

b) zapewnia, że do składania ofert 

kwalifikują się tylko projekty, które 

przyczyniają się do dywersyfikacji koszyka 

energetycznego i źródeł dostaw, koniecznej 

restrukturyzacji, aktualizacji i modernizacji 

infrastruktury pod kątem ochrony 
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środowiska, stosowania czystych 

technologii i modernizacji sektorów 

produkcji energii, przesyłu i dystrybucji; 

środowiska, stosowania czystych 

technologii i modernizacji sektorów 

produkcji energii, w tym miejskich 

systemów ciepłowniczych, efektywności 

energetycznej, magazynowania energii, 

przesyłu i dystrybucji; w przypadku 

projektów związanych z wytwarzaniem 

energii elektrycznej łączne emisje CO2 na 

kilowatogodzinę wytworzoną w danej 

instalacji nie przekraczają 450 g 

ekwiwalentu CO2; w odniesieniu do 

projektów dotyczących wytwarzania ciepła 

Komisja przyjmie akt wykonawczy zgodnie 

z art. 23a, w których poda szczegółowe 

kryteria; 

c) określa jasne, obiektywne, 

przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 

wyboru w odniesieniu do rankingu 

projektów, aby zapewnić wybór projektów, 

które: 

c) określa jasne, obiektywne, 

przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 

wyboru w odniesieniu do rankingu 

projektów, zgodne z celami 

energetycznymi i klimatycznymi UE na 

2050 r., aby zapewnić wybór projektów, 

które: 

(i) na podstawie analizy kosztów i 

korzyści, zapewniają wyraźne korzyści 

netto w zakresie redukcji emisji i osiągają 

wcześniej ustalony znaczący poziom 

redukcji emisji CO2; 

(i) na podstawie analizy kosztów i 

korzyści zapewniają wyraźne korzyści 

netto w zakresie redukcji emisji i osiągają 

wcześniej ustalony znaczący poziom 

redukcji emisji CO2;  

(ii) są dodatkowe, stanowią wyraźną 

odpowiedź na potrzeby w zakresie 

wymiany i modernizacji i nie powodują 

rynkowego wzrostu zapotrzebowania na 

energię; 

(ii) są dodatkowe, stanowią wyraźną 

odpowiedź na potrzeby w zakresie 

wymiany i modernizacji i nie powodują 

rynkowego wzrostu zapotrzebowania na 

energię; nie były finansowane w ramach 

krajowego planu inwestycyjnego na lata 

2013-2020; 

(iii) oferują najlepszą relację wartości 

do ceny. 

(iii) oferują najlepszy stosunek wartości 

do ceny; 

 (iiia) nie przyczyniają się do zwiększania 

mocy wytwórczych w instalacjach 

opalanych węglem ani do zwiększania 

zależności od węgla. 

 Wybrane projekty mają na celu 

wspieranie zintegrowanego podejścia 

lokalnego i społecznościowego. 

 Komisja na bieżąco prowadzi przeglądy 

wymogów określonych w niniejszym 

ustępie, uwzględniając postęp 
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technologiczny i strategię klimatyczną 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, i w 

stosownych przypadkach do 2024 r. 

przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 

23a. 

Do dnia 30 czerwca 2019 r. każde państwo 

członkowskie zamierzające skorzystać z 

fakultatywnego przydziału bezpłatnych 

uprawnień publikuje szczegółowe krajowe 

ramy określające konkurencyjną procedurę 

przetargową i kryteria wyboru w celu 

umożliwienia obywatelom przedstawienia 

swoich uwag. 

Do dnia 30 czerwca 2019 r. każde państwo 

członkowskie zamierzające skorzystać z 

fakultatywnego przydziału bezpłatnych 

uprawnień publikuje szczegółowe krajowe 

ramy określające konkurencyjną procedurę 

przetargową i kryteria wyboru, by 

umożliwić obywatelom przedstawienie 

uwag. 

W przypadku wsparcia inwestycji o 

wartości poniżej 10 mln EUR z 

wykorzystaniem bezpłatnych uprawnień, 

państwo członkowskie wybiera projekty na 

podstawie obiektywnych i przejrzystych 

kryteriów. Wyniki procesu selekcji są 

publikowane w celu zebrania opinii 

obywateli. Na tej podstawie 

zainteresowane państwa członkowskie 

ustanawiają wykaz inwestycji i 

przedkładają go Komisji do dnia 30 

czerwca 2019 r. 

W przypadku wsparcia inwestycji o 

wartości poniżej 10 mln EUR z 

wykorzystaniem bezpłatnych uprawnień 

państwo członkowskie wybiera projekty na 

podstawie obiektywnych i przejrzystych 

kryteriów spójnych z osiągnięciem 

długoterminowych unijnych celów w 

dziedzinie klimatu i energii. Wyniki 

procesu selekcji są publikowane w celu 

zebrania opinii obywateli. Na tej podstawie 

zainteresowane państwa członkowskie 

ustanawiają wykaz inwestycji i 

przedkładają go Komisji do dnia 30 

czerwca 2019 r. 

3. Wartość planowanych inwestycji 

jest co najmniej równa wartości rynkowej 

bezpłatnych uprawnień, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby 

ograniczenia bezpośrednio z tym 

związanych podwyżek cen. Wartość 

rynkowa oznacza średnią cenę uprawnień 

na wspólnej platformie aukcyjnej w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

3. Wartość planowanych inwestycji 

jest co najmniej równa wartości rynkowej 

bezpłatnych uprawnień, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby 

ograniczenia bezpośrednio z tym 

związanych podwyżek cen. Wartość 

rynkowa oznacza średnią cenę uprawnień 

na wspólnej platformie aukcyjnej w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

Wsparcie może zostać przyznane do 

wysokości 75 % kwalifikujących kosztów 

planowanych inwestycji. 

4. Przydzielone przejściowo bezpłatne 

uprawnienia są odejmowane od liczby 

uprawnień, jakie dane państwo 

członkowskie mogłoby w przeciwnym 

razie sprzedać na aukcji. Całkowity 

przydział bezpłatnych uprawnień wynosi 

nie więcej niż 40 % liczby uprawnień, 

jakie dane państwo członkowskie 

4. Przydzielone przejściowo bezpłatne 

uprawnienia są odejmowane od liczby 

uprawnień, jakie dane państwo 

członkowskie mogłoby w przeciwnym 

razie sprzedać na aukcji. Całkowity 

przydział bezpłatnych uprawnień wynosi 

nie więcej niż 40 % liczby uprawnień, 

jakie dane państwo członkowskie 
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otrzymuje w latach 2021–2030 na 

podstawie art. 10 ust. 2 lit. a) rozłożonych 

na równe roczne wolumeny w latach 

2021–2030.  

otrzymuje w latach 2021–2030 na 

podstawie art. 10 ust. 2 lit. a), rozłożonych 

na równe roczne wolumeny w okresie 

wycofywania 2021–2030.  

5. Przydziałów dla operatorów 

dokonuje się po wykazaniu, że 

przeprowadzono inwestycję wybraną 

zgodnie z zasadami konkurencyjnej 

procedury przetargowej. 

5. Przydziałów dla operatorów 

dokonuje się po wykazaniu, że 

przeprowadzono inwestycję wybraną 

zgodnie z zasadami konkurencyjnej 

procedury przetargowej. 

6. Państwa członkowskie wymagają 

od wytwórców energii elektrycznej i 

operatorów sieci będących beneficjentami 

składania do 28 lutego każdego roku 

sprawozdania z realizacji wybranych 

inwestycji. Państwa członkowskie składają 

Komisji sprawozdania w tej sprawie, a 

Komisja podaje je do publicznej 

wiadomości. 

6. Państwa członkowskie wymagają 

od wytwórców energii elektrycznej i ciepła 

oraz od operatorów sieci będących 

beneficjentami składania do 28 lutego 

każdego roku sprawozdania z realizacji 

wybranych inwestycji. Państwa 

członkowskie co roku składają Komisji 

sprawozdania w tej sprawie, a Komisja 

podaje je do publicznej wiadomości. 

Państwa członkowskie i Komisja 

monitorują i analizują możliwości 

arbitrażu w odniesieniu do progu 10 mln 

EUR dla małych projektów i zapobiega 

nieuzasadnionemu dzieleniu inwestycji na 

małe projekty, wykluczając wspieranie 

więcej niż jednej inwestycji w tej samej 

instalacji będącej beneficjentem. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 10 d  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) dodaje się art. 10d w brzmieniu: 7) dodaje się art. 10d w brzmieniu: 

„Artykuł 10d „Artykuł 10d 

Fundusz na rzecz modernizacji Fundusz na rzecz modernizacji 

1. Fundusz mający na celu wspieranie 

inwestycji w modernizację systemów 

energetycznych oraz poprawę 

efektywności energetycznej w państwach 

członkowskich o PKB na mieszkańca 

poniżej 60 % średniej unijnej w 2013 r. 

zostaje ustanowiony na okres 2021–2030 i 

1. Na okres 2021-2030 ustanawia się 

fundusz mający na celu wspieranie i 

przyciąganie inwestycji w modernizację 

systemów energetycznych, w tym 

miejskich systemów ciepłowniczych, 

systemów przesyłu i dystrybucji oraz 

połączeń międzysystemowych, a także w 
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jest on finansowany zgodnie z art. 10.  poprawę efektywności energetycznej, 

zwłaszcza budynków, w państwach 

członkowskich o PKB na mieszkańca 

poniżej 60 % średniej unijnej w 2013 r.; 

fundusz jest finansowany zgodnie z art. 10.  

Wspierane inwestycje są spójne z celami 

niniejszej dyrektywy i Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych. 

Wspierane inwestycje są spójne z celami 

niniejszej dyrektywy, długoterminowymi 

unijnymi celami w dziedzinie klimatu i 

energii, celami unii energetycznej i 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych.  

 Wspierane projekty spełniają następujące 

warunki: 

 (i) są zgodne z zasadami 

przejrzystości, niedyskryminacji, równego 

traktowania i należytego zarządzania 

finansami; 

 (ii) przyczyniają się do oszczędności 

energii, wdrażania systemów energii 

odnawialnej, magazynowania energii oraz 

elektrycznych połączeń 

międzysystemowych, a także usprawnień 

w sektorach przesyłu i dystrybucji; w 

przypadku projektów związanych z 

wytwarzaniem energii elektrycznej łączne 

emisje CO2 na kilowatogodzinę 

wytworzoną w danej instalacji nie 

przekraczają 450 g ekwiwalentu CO2; w 

odniesieniu do projektów dotyczących 

wytwarzania ciepła Komisja przyjmuje akt 

wykonawczy zgodnie z art. 23a, w których 

poda szczegółowe kryteria;  

 (iii) według analizy kosztów i korzyści 

zapewniają zysk netto w postaci redukcji 

emisji i przynoszą wcześniej ustalony 

istotny poziom redukcji emisji CO2; 

 (iv) są dodatkowe, stanowią wyraźną 

odpowiedź na potrzebę wymiany i 

modernizacji, nie powodują rynkowego 

wzrostu zapotrzebowania na energię oraz 

nie były finansowane na podstawie 

krajowego planu inwestycyjnego na lata 

2013–2020; 

 (v) zapewniają najlepszy stosunek 

wartości do ceny; 



 

PE582.103v04-00 46/57 AD\1109361PL.docx 

PL 

 (vi) nie przyczyniają się do zwiększania 

mocy wytwórczych w opalanych węglem 

instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną i ciepło ani do zwiększenia 

zależności od węgla.  

 Wybrane projekty powinny mieć na celu 

wspieranie zintegrowanego podejścia 

lokalnego i społecznościowego. 

 Komisja na bieżąco prowadzi przeglądy 

wymogów określonych w niniejszym 

ustępie, uwzględniając postęp 

technologiczny i strategię klimatyczną 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, i w 

stosownych przypadkach do 2024 r. 

przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 

23a.  

2. Fundusz finansuje także projekty 

inwestycyjne na małą skalę służące 

modernizacji systemów energetycznych i 

efektywności energetycznej. W tym celu 

rada inwestycyjna opracowuje wytyczne i 

kryteria wyboru inwestycji dotyczące 

takich projektów. 

2. Fundusz finansuje także projekty 

inwestycyjne na małą skalę służące 

modernizacji systemów energetycznych i 

efektywności energetycznej. W tym celu 

rada inwestycyjna opracowuje wytyczne 

inwestycyjne, a rada konsultacyjna na tej 

podstawie określa kryteria wyboru 

inwestycji dotyczące takich projektów, 

zgodnie z celami niniejszej dyrektywy oraz 

z kryteriami określonymi w ust. 1. Zasady 

te są podawane do wiadomości publicznej. 

3. Przy rozdzielaniu środków 

finansowych uwzględnia się w 50 % 

zweryfikowane emisje i w 50 % kryteria w 

zakresie PKB, co prowadzi do rozdziału 

określonego w załączniku IIb. 

3. Przy rozdzielaniu środków 

finansowych uwzględnia się w 50 % 

zweryfikowane emisje i w 50 % kryteria w 

zakresie PKB, co prowadzi do rozdziału 

określonego w załączniku IIb.  

4. Funduszem zarządza rada 

inwestycyjna i komitet zarządzający, które 

składają się z przedstawicieli państw 

członkowskich będących beneficjentami, 
Komisji, EBI i trzech przedstawicieli 

wybieranych przez pozostałe państwa 

członkowskie na okres 5 lat. Rada 

inwestycyjna jest odpowiedzialna za 

ustalenie polityki inwestycyjnej na 

szczeblu Unii, odpowiednich 

instrumentów finansowania i kryteriów 

wyboru inwestycji. Komitet zarządzający 

jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie 

funduszem. 

4. Państwa członkowskie będące 

beneficjentami odpowiadają za 

zarządzanie funduszem i wspólnie 

powołują radę inwestycyjną, w skład 

której wchodzi po jednym przedstawicielu 

każdego państwa członkowskiego 

będącego beneficjentem i Komisji oraz 

trzech obserwatorów z ramienia 

zainteresowanych stron (stowarzyszeń 

branżowych, związków zawodowych, 

organizacji pozarządowych). Rada 

inwestycyjna jest odpowiedzialna za 

ustalenie polityki inwestycyjnej na 

szczeblu Unii, zgodnie z wymogami 

określonymi w niniejszym artykule i 
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spójnie z polityką Unii, a także podejmuje 

decyzje dotyczące inwestycji. 

 Powołuje się niezależną od rady 

inwestycyjnej radę konsultacyjną, w skład 

której wchodzą eksperci o wysokim 

poziomie odpowiedniego doświadczenia 

rynkowego w dziedzinie konstruowania i 

finansowania projektów. Rada 

konsultacyjna składa się z trzech 

przedstawicieli państw członkowskich 

będących beneficjentami, trzech 

przedstawicieli pozostałych państw 

członkowskich oraz z ekspertów ze strony 

Komisji, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), 

wybranych na okres pięciu lat. Rada 

konsultacyjna w odniesieniu do 

konkretnych projektów zapewnia 

doradztwo w kwestii łączenia publicznych 

i prywatnych zasobów finansowych, 

kwalifikowalności projektów na podstawie 

kryteriów inwestycyjnych oraz 

konieczności udzielenia pomocy w 

przygotowywaniu projektów. 

Rada inwestycyjna wybiera 

przedstawiciela Komisji jako 

przewodniczącego. Rada inwestycyjna 

dąży do podejmowania decyzji w drodze 

konsensusu. Jeśli rada inwestycyjna nie 

jest w stanie zadecydować w drodze 

konsensusu w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego, podejmuje ona 

decyzję zwykłą większością głosów. 

Przewodniczący rady inwestycyjnej 

wybierany jest spośród jej członków w 

oparciu o model rotacyjny z roczną 

kadencją. Rada inwestycyjna dąży do 

podejmowania decyzji w drodze 

konsensusu. Rada konsultacyjna 

przyjmuje opinie zwykłą większością 

głosów. 

Komitet zarządzający składa się z 

przedstawicieli mianowanych przez radę 

inwestycyjną. Decyzje komitetu 

zarządzającego podejmowane są zwykłą 

większością głosów. 

Rada inwestycyjna i rada konsultacyjna 

działają w sposób otwarty i przejrzysty. 

Protokoły posiedzeń obu rad są 

publikowane. Skład rady inwestycyjnej i 

rady konsultacyjnej jest publikowany, a 

życiorysy i oświadczenia majątkowe 

członków są podawane do wiadomości 

publicznej i regularnie aktualizowane. 

Rada inwestycyjna i rada konsultacyjna 

na bieżąco sprawdza, czy nie dochodzi do 

konfliktu interesów. Dwa razy w roku 

rada konsultacyjna przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji wykaz porad udzielonych w 
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odniesieniu do projektów. 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji i przedstawi powody tego 

zalecenia, decyzja może zostać przyjęta 

jedynie większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich członków za jej 

przyjęciem. Państwo członkowskie, w 

którym inwestycja będzie miała miejsce 

oraz EBI nie są uprawnione do głosowania 

w przedmiotowej sprawie. W odniesieniu 

do małych projektów finansowanych z 

pożyczek udzielanych przez krajowe banki 

prorozwojowe lub z dotacji, 

przyczyniających się do realizacji 

krajowego programu służącego 

osiągnięciu określonych celów zgodne z 

założeniami funduszu na rzecz 

modernizacji, pod warunkiem że w 

ramach programu wykorzystuje się nie 

więcej niż 10 % udziału państw 

członkowskich określonego w załączniku 

IIb, dwa poprzednie zdania nie mają 

zastosowania. 

Jeżeli EBI zaleca, aby nie finansowano 

inwestycji, i przedstawi uzasadnienie 

zgodnie z polityką inwestycyjną przyjętą 

przez radę inwestycyjną i kryteriami 

wyboru określonymi w ust. 1, to opinię 

pozytywną można wydać jedynie 

większością dwóch trzecich głosów 

wszystkich członków. Państwo 

członkowskie, w którym inwestycja będzie 

miała miejsce, oraz EBI nie są uprawnione 

do głosowania w przedmiotowej sprawie. 

5. Państwa członkowskie będące 

beneficjentami składają komitetowi 

zarządzającemu coroczne sprawozdania 

dotyczące inwestycji finansowanych przez 

fundusz. Sprawozdanie, podawane do 

wiadomości publicznej, zawiera: 

5. Państwa członkowskie będące 

beneficjentami składają radzie 

inwestycyjnej i radzie konsultacyjnej 
coroczne sprawozdania dotyczące 

inwestycji finansowanych przez fundusz. 

Sprawozdanie, podawane do wiadomości 

publicznej, zawiera: 

a) informacje na temat inwestycji 

finansowanych przez państwo 

członkowskie będące beneficjentem; 

a) informacje na temat inwestycji 

finansowanych przez państwo 

członkowskie będące beneficjentem; 

b) ocenę wartości dodanej pod 

względem efektywności energetycznej lub 

modernizacji systemu energetycznego, 

osiągniętej dzięki inwestycji.  

b) ocenę wartości dodanej pod 

względem efektywności energetycznej lub 

modernizacji systemu energetycznego, 

osiągniętej dzięki inwestycji.  

6. Każdego roku komitet zarządzający 

przedstawia Komisji sprawozdanie na 

temat doświadczeń z oceny i wyboru 

inwestycji. Komisja dokonuje przeglądu 

podstawy wyboru projektów do dnia 31 

grudnia 2024 r. oraz, w stosownych 

przypadkach, przedstawia wnioski 

komitetowi zarządzającemu. 

6. Każdego roku rada konsultacyjna 

przedstawia Komisji sprawozdanie na 

temat doświadczeń z oceny i wyboru 

inwestycji. Komisja dokona przeglądu 

podstaw wyboru projektów do dnia 31 

grudnia 2024 r. oraz, w stosownych 

przypadkach, przedstawia wnioski radzie 

konsultacyjnej i radzie inwestycyjnej. 

7. Komisja jest uprawniona do 7. Komisja jest uprawniona do 
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przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 

art. 23 w celu wykonania niniejszego 

artykułu. 

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 23 w celu uzupełnienia 

niniejszego artykułu w kwestii 

szczegółowych ustaleń i skutecznego 

funkcjonowania funduszu na rzecz 

modernizacji. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 

 Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykaz instalacji objętych niniejszą 

dyrektywą na okres pięciu lat 

rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 

r., jest przedkładany do dnia 30 września 

2018 r., a wykazy na kolejne okresy pięciu 

lat przedkłada się co pięć lat po tej dacie. 

Każdy wykaz zawiera informacje na temat 

działalności produkcyjnej, transferów 

ciepła i gazów, wytwarzania energii 

elektrycznej oraz emisji na poziomie 

podinstalacji w ciągu pięciu lat 

kalendarzowych poprzedzających jego 

przedłożenie. Bezpłatne uprawnienia 

przydziela się jedynie instalacjom, co do 

których dostarczone zostały te informacje. 

Wykaz instalacji objętych niniejszą 

dyrektywą na okres dwóch lat 

rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 

r. jest przedkładany do dnia 30 września 

2018 r., a wykazy na kolejne okresy dwóch 

lat przedkłada się co dwa lata po tej dacie. 

Każdy wykaz zawiera informacje na temat 

działalności produkcyjnej, transferów 

ciepła i gazów, wytwarzania energii 

elektrycznej oraz emisji na poziomie 

podinstalacji w ciągu dwóch lat 

kalendarzowych poprzedzających jego 

przedłożenie. Bezpłatne uprawnienia 

przydziela się jedynie instalacjom, co do 

których dostarczone zostały te informacje. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a) w art. 11 ust. 1 dodaje się akapit 

trzeci w brzmieniu: 

 „Od 2021 r. państwa członkowskie 

zapewniają również, by w trakcie każdego 

roku kalendarzowego każdy prowadzący 
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instalację przekazywał informacje na 

temat działalności produkcyjnej na 

potrzeby korekty przydziału zgodnie z art. 

10a ust. 7.”; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 12 – ustęp 3 a 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 10a) w art. 12 ust. 3a wprowadza się 

następujące zmiany: 

3a. Obowiązek przedstawienia 

uprawnień do rozliczenia nie powstaje w 

związku z emisjami CO2 zweryfikowanym 

jako wychwycony i przetransportowany do 

stałego składowania do instalacji, dla 

której zezwolenie obowiązuje zgodnie z 

przepisami dyrektywy 2009/31/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego 

składowania dwutlenku węgla3. 

„3a. Obowiązek przedstawienia 

uprawnień do rozliczenia nie powstaje w 

związku z emisjami zweryfikowanymi jako 

wychwycone i przetransportowane do 

stałego składowania do instalacji 

posiadającej zezwolenie obowiązujące 

zgodnie z przepisami dyrektywy 

2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

geologicznego składowania dwutlenku 

węgla ani w związku z emisjami 

zweryfikowanymi jako wychwycone lub 

wykorzystane ponownie w zastosowaniach 

zapewniających trwałe związanie CO2 do 

celów wychwytywania i ponownego 

wykorzystania CO2.”; 

__________________ __________________ 

3 Dz.U L 140 z 5.6.2009, str. 114. 3 Dz.U L 140 z 5.6.2009, str. 114. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w 
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brzmieniu: 

 „Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 

dostosuje obowiązujące przepisy w 

sprawie monitorowania i raportowania 

emisji zdefiniowane w rozporządzeniu 

Komisji (UE) 601/20121a w celu usunięcia 

barier regulacyjnych dla inwestycji w 

nowocześniejsze technologie 

niskoemisyjne, takie jak wychwytywanie i 

wykorzystywanie dwutlenku węgla (CCU). 

Te nowe przepisy będą obowiązywać w 

odniesieniu do wszystkich technologii 

CCU od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w 

sprawie monitorowania i raportowania w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych 

zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 

L 181 z 12.7.2012, s. 30).”;  

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących takiego 

rozporządzenia w sprawie monitorowania i 

raportowania emisji oraz danych 

dotyczących działań zgodnie z art. 23. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących takiego 

rozporządzenia w sprawie monitorowania i 

raportowania emisji oraz danych 

dotyczących działań zgodnie z art. 23. W 

odniesieniu do monitorowania, 

raportowania i weryfikacji emisji Komisja 

monitoruje skuteczne i spójne stosowanie 

i egzekwowanie procedur nakładania kar 

na poziomie krajowym. Komisja 

wprowadza skuteczny system 

monitorowania transgranicznych 

transakcji dotyczących uprawnień do 

emisji na poziomie UE w celu 

ograniczenia ryzyka nadużyć i oszustw. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 25 – ustępy 1 b a i 1 b b (nowe)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 20a) w art. 25 dodaje się ustępy w 

brzmieniu: 

 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 tego 

wynika, 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 

niniejszej dyrektywy w Dz.U. Mechanizm 

ten włączałby do UE ETS importerów 

produktów wytwarzanych przez sektory 

lub podsektory określone zgodnie z art. 

10a. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 22a) art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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Państwa członkowskie mogą, po 

przeprowadzeniu konsultacji z 

prowadzącym instalację, wyłączyć z 

zakresu systemu wspólnotowego instalacje, 

w przypadku których raportowane do 

właściwego organu emisje, z wyłączeniem 

emisji z biomasy, w każdym z trzech lat 

poprzedzających powiadomienie na mocy 

lit. a) wynosiły mniej niż 25 000 ton 

ekwiwalentu dwutlenku węgla i które 

podczas spalania mają nominalną moc 

cieplną poniżej 35 MW oraz które są objęte 

środkami prowadzącymi do równoważnego 

wkładu na rzecz redukcji emisji, jeżeli 

dane państwo członkowskie spełnia 

następujące warunki: 

„Państwa członkowskie mogą, po 

przeprowadzeniu konsultacji z 

prowadzącym instalację i z zastrzeżeniem 

jego zgody, wyłączyć z zakresu systemu 

wspólnotowego instalacje, w przypadku 

których emisje zgłaszane właściwemu 

organowi, z wyłączeniem emisji z 

biomasy, w każdym z trzech lat 

poprzedzających powiadomienie na mocy 

lit. a) wynosiły mniej niż 50 000 ton 

ekwiwalentu dwutlenku węgla, których 

nominalna moc cieplna jest niższa od 35 

MW, jeżeli instalacje te prowadzą spalanie, 

oraz które są objęte środkami 

prowadzącymi do równoważnego wkładu 

w redukcję emisji, jeżeli dane państwo 

członkowskie spełnia następujące warunki: 

a) powiadamia Komisję o każdej tego 

rodzaju instalacji, określając zastosowane 

w odniesieniu do tej instalacji równoważne 

środki prowadzące do równoważnego 

wkładu na rzecz redukcji emisji, przed 

przedłożeniem wykazu instalacji zgodnie z 

art. 11 ust. 1, a najpóźniej w chwili 

przekazania tego wykazu Komisji; 

a) powiadamia Komisję o każdej tego 

rodzaju instalacji, określając zastosowane 

w odniesieniu do tej instalacji równoważne 

środki prowadzące do równoważnego 

wkładu na rzecz redukcji emisji, przed 

przedłożeniem wykazu instalacji zgodnie z 

art. 11 ust. 1, a najpóźniej w chwili 

przekazania tego wykazu Komisji; 

b) potwierdza, że stosowane są 

uzgodnienia w zakresie monitorowania 

mające na celu ocenę, czy w 

którymkolwiek roku kalendarzowym 

emisje z jakichkolwiek instalacji wyniosły 

25 000 lub więcej ton ekwiwalentu 

dwutlenku węgla, z wyłączeniem emisji z 

biomasy. państwa członkowskie mogą 

umożliwić stosowanie uproszczonych 

środków monitorowania, raportowania 

oraz weryfikacji w odniesieniu do 

instalacji, których roczna średnia wielkość 

zweryfikowanych emisji w latach 2008–

2010 wynosi poniżej 5 000 ton rocznie, 

zgodnie z art. 14; 

b) potwierdza, że stosowane są 

uzgodnienia w zakresie monitorowania 

mające na celu ocenę, czy w 

którymkolwiek roku kalendarzowym 

emisje z jakichkolwiek instalacji wyniosły 

50 000 lub więcej ton ekwiwalentu 

dwutlenku węgla, z wyłączeniem emisji z 

biomasy; państwa członkowskie mogą 

umożliwić stosowanie uproszczonych 

środków monitorowania, raportowania 

oraz weryfikacji w odniesieniu do 

instalacji, których roczna średnia wielkość 

zweryfikowanych emisji w latach 2008–

2010 wynosi poniżej 5 000 ton rocznie, 

zgodnie z art. 14; 

c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 

instalacja w którymkolwiek roku 

kalendarzowym emituje 25 000 lub więcej 

ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, z 

wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 

środki mające zastosowanie do tej 

instalacji i prowadzące do równoważnego 

wkładu na rzecz redukcji emisji, przestaną 

c) potwierdza, że jeżeli jakakolwiek 

instalacja w którymkolwiek roku 

kalendarzowym wyemituje 50 000 lub 

więcej ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, 

z wyłączeniem emisji z biomasy, lub jeżeli 

środki mające zastosowanie do tej 

instalacji i prowadzące do równoważnego 

wkładu na rzecz redukcji emisji, przestaną 
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obowiązywać, instalacja zostanie 

ponownie włączona do systemu 

wspólnotowego; 

obowiązywać, instalacja zostanie 

ponownie włączona do systemu 

wspólnotowego; 

d) publikuje informacje, o których 

mowa w lit. a), b) i c), w celu 

umożliwienia opinii publicznej wyrażenia 

swojego stanowiska na ich temat. 

d) publikuje informacje, o których 

mowa w lit. a), b) i c), by umożliwić opinii 

publicznej zajęcie stanowiska w ich 

sprawie. 

Szpitale również mogą zostać wyłączone, 

jeżeli podejmą równoważne środki. 

Szpitale również mogą zostać wyłączone, 

jeżeli podejmą równoważne środki. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 b (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22b) dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

 „Artykuł 28a 

 Korekty wynikające z globalnego 

podsumowania zgodnie z UNFCCC i 

porozumieniem klimatycznym z Paryża 

 1. W ciągu sześciu miesięcy od 

globalnego podsumowania zbiorowych 

wysiłków stron na rzecz osiągnięcia 

globalnego celu długoterminowego, które 

zostanie przeprowadzone na podstawie 

porozumienia klimatycznego z Paryża w 

2023 r., a następnie od kolejnych 

światowych podsumowań Komisja 

przedkłada sprawozdanie oceniające 

konieczność uaktualnienia i wzmożenia 

działań Unii w dziedzinie klimatu, z 

uwzględnieniem starań podejmowanych 

przez inne duże gospodarki oraz 

konkurencyjności w kontekście ryzyka 

ucieczki emisji i inwestycji. W stosownych 

przypadkach sprawozdaniu towarzyszyć 

będzie odpowiedni wniosek ustawodawczy. 

 2. W sprawozdaniu Komisja oceni w 

szczególności odpowiedni wzrost 

współczynnika liniowego, o którym mowa 

w art. 9, oraz konieczność wprowadzenia 
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dodatkowych działań politycznych i 

środków zwiększających zobowiązania 

Unii i państw członkowskich do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, i może 

przeanalizować wykonalność 

wprowadzenia norm emisji. Komisja oceni 

także przepisy w sprawie ucieczki emisji z 

myślą o stopniowym wycofaniu 

tymczasowego przydziału bezpłatnych 

uprawnień.”; 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 c (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22c) w art. 30 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4a. Co pięć lat dokonuje się ogólnego 

przeglądu interakcji między EU ETS a 

innymi elementami unijnej i krajowej 

polityki dotyczącej klimatu, jakości 

powietrza i energii, aby uzyskać większą 

spójność i uniknąć negatywnych 

konsekwencji nakładania się różnych 

działań politycznych.”; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 d (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 30 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22d) dodaje się rozdział IV w 

brzmieniu: 

 „Rozdział IV Sektor transportu morskiego 

i lotniczego 

 Artykuł 30a 

 Komisja sprawdza, czy wszystkie sektory 
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gospodarki przyczyniają się do 

zmniejszania emisji CO2 zgodnie z 

porozumieniem klimatycznym z Paryża 

zawartym na podstawie Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, w tym czy cele i 

środki uzgodnione na szczeblu 

międzynarodowym, np. przez Organizację 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

(ICAO) oraz Międzynarodową 

Organizację Morską (IMO), prowadzą do 

wystarczającego zmniejszenia emisji.”; 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – ustęp 1 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Załącznik II a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wzrost udziału procentowego uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie zgodnie z art. 10 

ust. 2 lit. a), w interesie solidarności i 

wzrostu w celu redukcji emisji i adaptacji 

do skutków zmian klimatu. 

Wzrost udziału procentowego uprawnień, 

które mają być sprzedane na aukcji przez 

państwa członkowskie zgodnie z art. 10 

ust. 2 lit. a), w interesie solidarności i 

wzrostu w celu redukcji emisji i adaptacji 

do skutków zmian klimatu. W przypadku 

państw członkowskich kwalifikujących się 

do skorzystania z funduszu na rzecz 

modernizacji zgodnie z art. 10d udział 

uprawnień określony w załączniku IIa 

przenosi się do udziału tych państw w 

funduszu na rzecz modernizacji. 
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