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ZAŁĄCZNIK
WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto
– odrzucono
↓ bezprzedmiotowe
w wycofano
gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)
ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący 

się)
gp głosowanie podzielone
go głosowanie odrębne
popr. poprawka
pk poprawka kompromisowa
oc odpowiednia część
s poprawka skreślająca
= poprawki identyczne
ust. ustęp
art. artykuł
mot. motyw
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
1/20 niski próg (1/20 posłów)
1/10 średni próg (1/10 posłów)
1/5 wysoki próg (1/5 posłów)
taj głosowanie tajne
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucono 675 ID gi – 114, 499, 12

Projekt aktu prawnego
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

406–
415, 
417, 
419–
420, 
426, 
429–
433, 
437–
444, 
447–
450, 
457–
459, 
461, 
465–
466, 
468–
469, 
471–
485, 
489–
495, 
500, 
502–
505, 
510–
514, 
516, 
519–
520, 
530, 
534–
535, 
538, 
540–
542, 
544–
546, 
550–
554, 
558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 
601–
602, 
606, 
611, 
613–
614, 
616–
619, 
624, 

626–628

komisja +

gpPoprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 

416 komisja

1 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi
głosowanie odrębne 2 +

gp

1 +

421 komisja

2 +

gp

1 +

422 komisja

2 +

gp

1 +

2 +

3 +

423 komisja

4/gi + 463, 144, 24

424 komisja go +

425 komisja go +

427 komisja go +

428 komisja go +

434 komisja go +

435 komisja go +

436 komisja go +

gp

1 +

445 komisja

2 –

gp

1/gi + 576, 52, 4

446 komisja

2/gi + 484, 127, 8

gp

1 +

454 komisja

2 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

456 komisja gi + 450, 169, 13

gp

1 +

460 komisja

2 +

gp

1 +

462 komisja

2/gi + 460, 139, 34

463 komisja gi + 441, 182, 7

464 komisja go +

467 komisja go +

470 komisja go +

486 komisja go +

487 komisja go +

488 komisja go +

496 komisja go +

gp

1 +

2 +

497 komisja

3 +

501 komisja go +

gp

1 +

506/rev komisja

2/gi + 439, 182, 11

508 komisja gi + 436, 176, 14

gp

1/gi + 545, 56, 30

509 komisja

2/gi + 486, 100, 30
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

515 komisja go +

517 komisja go +

gp

1 +

518 komisja

2 +

gp

1 +

521 komisja

2 +

gp

1 +

2/gi + 448, 172, 10

3/gi + 442, 169, 15

522 komisja

4/gi + 331, 287, 12

gp

1 +

523 komisja

2 +

gp

1/ge – 286, 337, 10

526 komisja

2 –

531 komisja gi + 438, 180, 14

gp

1 +

533 komisja

2 +

gp

1 +

2 +

3 +

4 +

536 komisja

5 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

6 +

537 komisja go +

gp

1 +

543 komisja

2/gi + 493, 130, 8

gp

1/gi + 566, 59, 5

2/gi + 411, 194, 3

547 komisja

3/gi + 481, 132, 9

548 komisja go +

549 komisja go +

555 komisja go +

556 komisja go +

559 komisja gi + 415, 199, 17

gp

1 +

560 komisja

2 +

561 komisja gi + 499, 97, 35

562 komisja go +

gp

1 +

563 komisja

2 +

565 komisja go +

gp

1 +

566 komisja

2 +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

567 komisja go +

568 komisja go +

570 komisja gi + 419, 202, 11

573 komisja go +

gp

1 +

575 komisja

2/gi + 478, 145, 7

603 komisja go +

604 komisja go +

607 komisja go +

608 komisja go +

609 komisja go +

610 komisja go +

612 komisja go +

615 komisja go +

620 komisja gi + 360, 264, 7

621 komisja go +

622 komisja gi + 460, 158, 13

623 komisja gi + 444, 168, 12

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 2 – litera d

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 3 – akapit 1 – 
litera v

659 ID –

660 ID gi – 131, 494, 5Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 5

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 3 g – ustęp 1

498 komisja +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 5

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 3 g – po 
ustępie 2

661 ID gi – 192, 423, 7

499 komisja gi + 455, 166, 6Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 6

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 3 g a – akapit 
1

662–666 ID gi ↓

667 ID gi – 159, 458, 13

668 ID gi – 174, 450, 7

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 6

Dyrektywa 
2003/87/WE

Po artykule 3 g a 669 ID –

gp

1/gi + 490, 130, 13

2/gi + 446, 167, 13

3/gi + 485, 82, 59

4/gi + 366, 183, 59

5/gi + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/gi + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

gi ↓

507 komisja gi ↓

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 10

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 9 – ustęp 3

670 ID ↓

633 The Left gi – 184, 437, 8Artykuł 1 – akapit 1 – 
po punkcie 10

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 – ustęp 1 – 
akapit 2

634 The Left gi – 146, 472, 9

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera a – 

podpunkt i
Dyrektywa 

2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 

– akapit 2 a

671s ID gi – 147, 474, 7

gpArtykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera b

Dyrektywa 

678 PPE, S&D, 
Renew

1/gi + 513, 106, 14
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

gi ↓

524 komisja gi ↓

gp

1 ↓

2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 1 

a – akapit 2

§ pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1/gi + 486, 128, 18

2/gi + 512, 98, 13

3/gi + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/gi + 313, 291, 19

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

525 komisja

3/gi ↓

527 komisja gi ↓

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera b

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 a – ustęp 1 
– po akapicie 2 b

528 komisja

3/gi ↓

529 komisja +Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera b

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 a – ustęp 1 
a – akapit 4

647 ECR –

636 The Left gi – 122, 494, 13

532 komisja gi + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera b – 

podpunkt ii
Dyrektywa 

2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2 

– akapit 3 – litera d 672 ID gi – 82, 533, 13
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera c – 

podpunkt ii
Dyrektywa 

2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 2 
– akapit 3 – po literze 

d

649 ECR –

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 –po literze b

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 a – ustęp 5 
a

673 ID gi – 143, 482, 5

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera e – 

wprowadzenie
Dyrektywa 

2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6

637s The Left gi – 126, 499, 6

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera g

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 a – ustęp 8 
– po akapicie 3

638 The Left gi – 124, 500, 4

650 ECR gi – 114, 477, 42Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 12 – litera g

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 a – ustęp 8 
– akapit 4

539 komisja +

Artykuł 1 – akapit 1 – 
po punkcie 12

Dyrektywa 
2003/87/WE
Artykuł 10 b

639
640s
641s

The Left gi – 116, 503, 8

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 14 – litera a

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 d – ustęp 1 
– po akapicie 1

642 The Left –

651 ECR –Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 14 – po literze b

Dyrektywa 
2003/87/WE

Artykuł 10 d – ustęp 6

557 komisja +

652 ECR gi – 150, 472, 10Artykuł 1 – akapit 1 – 
po punkcie 19

Dyrektywa 
2003/87/WE
Artykuł 29 a

572 komisja +
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

674s=
653s=

ECR
ID

gi – 189, 411, 22

577 komisja gi + 416, 182, 28

578–599 komisja +

Artykuł 1 – akapit 1 – 
punkt 21

Dyrektywa 
2003/87/WE
Rozdział IV a

600 komisja +

643 The Left gi – 126, 502, 4Artykuł 2 – akapit 1 – 
punkt 1 – litera c

Decyzja (UE) 
2015/1814

Artykuł 1 – ustęp 5 – 
akapit 1

605 komisja +

Artykuł 2 – akapit 1 – 
punkt 1 – litera c

Decyzja (UE) 
2015/1814

Artykuł 1 – ustęp 5 a

644 The Left gi – 124, 501, 5

Artykuł 2 – akapit 1 – 
po punkcie 1
Decyzja (UE) 
2015/1814

Artykuł 1 – ustęp 6

645 The Left gi – 122, 496, 7

625 komisja +Załącznik I – akapit 1 
– litera c – podpunkt 

vii
Dyrektywa 

2003/87/WE
Załącznik I – tabela – 

wiersz 30

654 ECR ↓

629 The Left gi – 55, 484, 92Motyw 7

418 komisja +

Po motywie 7 630 The Left –

658s ID gi – 156, 470, 5

gp

1/gi + 480, 137, 14

2/gi + 417, 197, 10

451 komisja

3/gi + 348, 271, 12

Motyw 29

452 komisja –

gp

1/gi + 459, 164, 6

Motyw 30 676 PPE, S&D, 
Renew

2/gi + 320, 276, 21
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

453 komisja gi ↓

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

gi ↓

gp

1/gi + 490, 122, 10

455 komisja

2/gi + 462, 151, 16

Motyw 31

646 ECR ↓

Wniosek Komisji gi + 439, 157, 32

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: poprawki 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: poprawki 423 (część czwarta), 451, 462 (część druga), 527, 528, 531, 629, 631, 

632, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: poprawki 676, 677, 678, 679
ECR: poprawki 446, 455, 463, 507, 509, 522 (części druga, trzecia i czwarta), 532, 543 

(część druga), 547, 575 (część druga), 650, 652, 653
ID: poprawki 499, 506/rev (część druga), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 do 

668, 671 do 677; Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b, Dyrektywa 
2003/87/WE, Artykuł 10 a – ustęp 1 a – akapit 2 (część druga)

Verts/ALE: poprawki 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 676, 
678

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: poprawki 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 573, 

600
ECR: poprawki 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 499, 

501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 608, 
609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: poprawki 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

poprawka 452

Verts/ALE: poprawki 424, 470, 486

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left
poprawka 451
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „W tym celu należy wprowadzić system bonus-malus 

w celu określenia wielkości przydziału bezpłatnych uprawnień.” i „I odwrotnie, 
instalacje, z których emisje gazów cieplarnianych są niższe od odpowiednich 
wskaźników referencyjnych, powinny otrzymywać zachęty w formie dodatkowego 
przydziału bezpłatnych uprawnień.”

część druga „W tym celu należy wprowadzić system bonus-malus w celu określenia wielkości 
przydziału bezpłatnych uprawnień.”

część trzecia „I odwrotnie, instalacje, z których emisje gazów cieplarnianych są niższe od 
odpowiednich wskaźników referencyjnych, powinny otrzymywać zachęty w formie 
dodatkowego przydziału bezpłatnych uprawnień.”
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poprawka 518
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „operatorów niespełniających wymogów, takich jak”
część druga te słowa

ECR:
poprawka 421
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i usuwaniu” (w dwóch miejscach)
część druga te słowa

poprawka 422
część pierwsza „EU ETS w jak największym stopniu powinien unikać nadmiernych zwolnień i 

środków o zakłócającym wpływie. W perspektywie długoterminowej wszystkie 
sektory powinny przyczyniać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii 
do 2050 r., a także wszystkie emisje CO2 powinny być objęte odpowiednimi 
instrumentami polityki unijnej. Włączenie instalacji spalania odpadów 
komunalnych do EU ETS przyczyniałoby się do rozwoju gospodarki o obiegu 
zamkniętym poprzez zachęcanie do recyklingu, ponownego używania i naprawy 
produktów, a także zapewniałoby wkład w ogólnogospodarcze obniżenie 
emisyjności. Jako że działania w zakresie recyklingu i regeneracji są już objęte EU 
ETS, włączenie instalacji spalania odpadów komunalnych wzmocniłoby zachęty do 
zrównoważonego gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami. Uzupełniłoby to inne elementy unijnych przepisów w sprawie odpadów. 
Ponadto włączenie spalania odpadów do EU ETS zapewniłoby równe warunki 
działania dla regionów, które objęły zakresem spalanie odpadów komunalnych, co 
ograniczyłoby ryzyko konkurencji podatkowej między regionami. Jednakże”

część druga „aby uniknąć przekierowania na dużą skalę odpadów z instalacji spalania odpadów 
komunalnych na składowiska w Unii, które generują emisje metanu, oraz wywozu 
odpadów do państw trzecich, co może wywierać szkodliwy wpływ na środowisko, 
włączenie instalacji spalania odpadów komunalnych do zakresu dyrektywy 
2003/87/WE od 1 stycznia 2026 r. powinno być poprzedzone oceną skutków 
przeprowadzoną do 31 grudnia 2024 r., której w stosownych przypadkach 
powinien towarzyszyć wniosek ustawodawczy mający na celu zapobiegać tego 
typu przekierowaniom i wywozom.”

poprawka 446
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przyjąć plany ex ante dotyczące sposobu, w jaki 

zamierzają wykorzystać dochody z EU ETS zgodnie ze swoimi celami w zakresie 
klimatu i energii, oraz powinny”

część druga te słowa

poprawka 455
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem liczby „8”
część druga ta liczba

poprawka 460
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Co najmniej 12 % uprawnień udostępnionych 

funduszowi inwestycji klimatycznych należy zatem wykorzystać na dalszy rozwój i 
stosowanie zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w Unii, zgodnie z zasadą 
„efektywność energetyczna przede wszystkim”.”

część druga te słowa
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poprawka 497
część pierwsza „Art. 3b–3f mają zastosowanie do rozdzielania i wydawania przydziałów w 

odniesieniu do działań lotniczych wymienionych w załączniku I. Art. 3g–3geb mają 
zastosowanie do przydzielania i wydawania uprawnień w odniesieniu do 
działalności w zakresie transportu morskiego wymienionej w załączniku I i 
prowadzonej przez statki o pojemności brutto 5000 jednostek lub większej.”

część druga „Od dnia 1 stycznia 2027 r. art. 3g–3geb mają zastosowanie do przydzielania 
i wydawania uprawnień w odniesieniu do działalności w zakresie transportu 
morskiego wymienionej w załączniku I i prowadzonej przez statki o pojemności 
brutto 400 jednostek lub większej. Do tego czasu Komisja przeprowadza ocenę 
równych warunków działania wszystkich statków oraz uniknięcia ewentualnego 
niepożądanego wpływu, jaki może mieć na emisje gazów cieplarnianych 
zastąpienie statków o pojemności brutto 5000 jednostek i większej kilkoma 
statkami o pojemności brutto poniżej tego progu, gdy nie zostanie on obniżony. W 
stosownych przypadkach Komisja dołącza do tej oceny wniosek ustawodawczy 
zmieniający niniejszą dyrektywę.”

część trzecia „Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja, przy wsparciu europejskiego naukowego 
komitetu doradczego ds. zmiany klimatu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 
(UE) 2021/1119, ocenia wpływ emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, CH4 i 
N2O oraz cząstek o współczynniku ocieplenia globalnego ze statków 
przybywających do portów podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego, 
znajdujących się w ich obrębie lub wychodzących z tych portów, jak również 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat. 
Sprawozdaniu temu towarzyszy w stosownych przypadkach wniosek 
ustawodawczy dotyczący postępowania z tymi emisjami i cząstkami.”

poprawka 509
część pierwsza „Ponadto 2,5 % całkowitej liczby uprawnień w latach 2024–2030 jest sprzedawane 

na aukcji na potrzeby funduszu modernizacyjnego. W przypadku tej liczby 
uprawnień państwami członkowskimi będącymi beneficjentami są państwa 
członkowskie, w których PKB na mieszkańca według cen rynkowych wyniósł 
w latach 2016–2018 poniżej 65 % średniej unijnej. Środki finansowe 
odpowiadające tej liczbie uprawnień są rozdzielane zgodnie z załącznikiem IIb 
część B. Dodatkową liczbę uprawnień, o której mowa w niniejszym akapicie, 
można również w razie potrzeby wykorzystać na finansowanie projektów 
transgranicznych między państwami członkowskimi będącymi beneficjentami a 
sąsiadującymi z nimi regionami przygranicznymi o niskim wzroście.”

część druga „Ponadto 0,5 % całkowitej liczby uprawnień w latach ... [rok następujący po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej]–2030 udostępnia się na rzecz 
funduszu inwestycji klimatycznych ustanowionego na mocy art. 10a ust. 8.”

poprawka 523
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dzięki czemu przydział bezpłatnych uprawnień na 

wytwarzanie produktu będzie niezależny od surowca czy rodzaju procesu 
produkcyjnego, gdy różne procesy produkcyjne będą miały ten sam cel, będzie 
uwzględniał potencjał wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym czy też 
zapobiegał sytuacji, w której instalacje stosujące procesy o częściowo lub 
całkowicie obniżonej emisyjności i wytwarzające produkty o podobnych bądź 
takich samych właściwościach jak konwencjonalne instalacje objęte wskaźnikiem 
zostają wyłączone z systemu wskaźników lub nie mogą w nim uczestniczyć.”

część druga te słowa

poprawka 543
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Podczas wdrażania funduszu inwestycji 

klimatycznych Komisja podejmuje wszelkie odpowiednie środki zgodnie z 
rozporządzeniem (UE, Euratom) 2020/2092, aby zapewnić ochronę środków 
finansowych w odniesieniu do środków i inwestycji wspieranych przez ten fundusz 
w sytuacji braku poszanowania praworządności w państwach członkowskich.”

część druga te słowa
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poprawka 547
część pierwsza „Wsparcie z funduszu modernizacyjnego przyznaje się wyłącznie państwom 

członkowskim, które przyjęły prawnie wiążące cele w zakresie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., a także środki na rzecz 
stopniowego wycofywania wszystkich paliw kopalnych w ramach czasowych 
zgodnych z celami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/1119.” z wyjątkiem 
słów „przyjęły prawnie wiążące cele w zakresie osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., a także”

część druga „przyjęły prawnie wiążące cele w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., a także”

część trzecia „Ponadto w ramach funduszu modernizacyjnego nie udziela się wsparcia dla 
inwestycji proponowanych przez państwo członkowskie będące beneficjentem, w 
odniesieniu do których trwa procedura przewidziana w art. 6 rozporządzenia (UE, 
Euratom) 2020/2092 lub w odniesieniu do których Rada przyjęła decyzję 
wykonawczą w sprawie odpowiednich środków na podstawie tego artykułu.”

poprawka 563
część pierwsza „Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 23, aby uzupełnić niniejszą 

dyrektywę i określić wymogi w zakresie uznania, że gazy cieplarniane stały się 
trwale związane chemicznie z produktem, tak że nie przedostają się do atmosfery 
przy normalnym użytkowaniu”

część druga „lub w fazie unieszkodliwiania produktu wspomnianej w pierwszym akapicie tego 
ustępu.”

poprawka 566
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym unieszkodliwianie i spalanie odpadów,”
część druga te słowa

poprawka 575
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz orientacyjnym budżetem Unii dotyczącym 

gazów cieplarnianych na lata 2030–2050, o którym mowa w art. 4 ust. 4 tego 
rozporządzenia.”

część druga te słowa

ID:
poprawka 506/rev
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem ustępu 1a
część druga ustęp 1a

poprawka 521
część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem usunięcia słów „z wyjątkiem” i „energii wytwarzanej z 

gazów odlotowych”
część druga usunięcie tych słów
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poprawka 678
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „2026 r. i zależy od zastosowania art. 36 ust. 3 lit. d) 

rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie CBAM], 93 % w 2027 r., 84 % 
w 2028 r., 69 % w 2029 r., 50 % w 2030 r. i 25 % od 2031 r., aby osiągnąć wartość 
0 % w”

część druga te słowa

PPE, S&D, Renew:
poprawka 445
część pierwsza „Mając na uwadze, że niniejsza dyrektywa zmienia dyrektywę 2003/87/WE 

w odniesieniu do okresu wdrażania, który rozpoczął się już 1 stycznia 2021 r., ze 
względu na przewidywalność, efektywność środowiskową i prostotę, bardziej 
stroma ścieżka redukcji w ramach EU ETS powinna zapewniać wyraźną drogę w 
kierunku osiągnięcia celu porozumienia paryskiego oraz neutralności klimatycznej 
całej gospodarki Unii najpóźniej w 2050 r. Jako że zwiększony współczynnik 
redukcji może być stosowany dopiero od roku następującego po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, jednorazowa redukcja liczby uprawnień powinna zmniejszyć 
całkowitą liczbę uprawnień”

część druga „, tak aby była ona zgodna z rzeczywistymi średnimi emisjami z trzech lat 
poprzedzających wejście w życie niniejszej dyrektywy, skorygowanymi, począwszy 
od połowy tego okresu, o współczynnik liniowy redukcji.”

Verts/ALE:
poprawka 416
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „by przedsiębiorstwa na jednolitym rynku nie były 

nadmiernie obciążone”
część druga te słowa

poprawka 454
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „W przypadku wykrycia ucieczki emisji Komisja 

powinna w stosownych przypadkach przedstawić wniosek ustawodawczy, aby 
przeciwdziałać ryzyku ucieczki emisji na rynkach eksportowych w sposób zgodny z 
zasadami WTO.”

część druga te słowa

poprawka 525
część pierwsza „W trosce o równe warunki działania, akapitu pierwszego nie stosuje się do części 

produkcji unijnej przeznaczonej na wywóz do państw trzecich, gdzie nie 
obowiązuje system handlu uprawnieniami do emisji czy podobne regulacje.”

część druga „Do końca okresu przejściowego określonego w [rozporządzeniu CBAM] Komisja 
przedstawi szczegółową ocenę wpływu na unijny eksport z sektorów CBAM oraz na 
wielkość globalnych emisji.”

część trzecia „Do oceny Komisja dołączy propozycje wszelkich niezbędnych środków, a w razie 
potrzeby wnioski ustawodawcze w sprawie zrównania kosztów emisji CO2 z 
różnymi systemami cenowymi państw trzecich. Wszystkie te środki i wnioski 
muszą być zgodne z zasadami WTO.”
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poprawka 528
część pierwsza „Aby zapewnić równe warunki działania, na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego i drugiego, na wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia [CBAM] nadal przydziela się 100 % bezpłatnych 
uprawnień, pod warunkiem że produkty te są przeznaczone na wywóz do państw 
trzecich niemających mechanizmów ustalania opłat za emisje gazów 
cieplarnianych, podobnych do EU ETS.”

część druga „Do dnia ... [rok przed końcem okresu przejściowego określonego w 
rozporządzeniu [CBAM]] Komisja może przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie zawierające szczegółową ocenę wpływu EU ETS i CBAM na 
wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 
[CBAM] przeznaczonych na wywóz do państw trzecich oraz na rozwój emisji na 
świecie, a także ocenę zgodności przepisów akapitu trzeciego niniejszego ustępu z 
zasadami WTO.”

część trzecia „W razie potrzeby Komisja dołącza do tego sprawozdania wniosek ustawodawczy 
w sprawie dostosowania przepisów tego akapitu w taki sposób, aby zrównać 
koszty emisji CO2 wynikające z produkcji w Unii produktów wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia [CBAM] przeznaczonych na wywóz do państw 
trzecich niemających mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych, podobnych do EU ETS.”

poprawka 533
część pierwsza „da) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W celu zachowania określonego w art. 10 

udziału uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji, w każdym roku, 
w którym suma przydziałów bezpłatnych uprawnień nie osiągnie maksymalnej 
liczby odpowiadającej udziałom, które mają zostać sprzedane na aukcji, pozostałe 
uprawnienia maksymalnie do tej liczby wykorzystuje się do zapobieżenia lub 
ograniczenia zmniejszania przydziału bezpłatnych uprawnień, tak aby w kolejnych 
latach udział uprawnień, które mają zostać sprzedane na aukcji, został 
zachowany. Jeżeli jednak maksymalna liczba została osiągnięta, przydział 
bezpłatnych uprawnień jest odpowiednio dostosowywany. Wszelkich takich 
dostosowań dokonuje się w jednolity sposób.”

część druga „Instalacje, w których poziomy emisji gazów cieplarnianych są niższe od średniego 
poziomu 10 % najbardziej wydajnych instalacji w danym sektorze lub podsektorze 
w Unii pod względem odpowiednich wskaźników emisyjności w roku, którego 
dotyczy dostosowanie, nie są jednak objęte tym dostosowaniem.”
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poprawka 536
część pierwsza „Fundusz inwestycji klimatycznych obejmuje sektory wymienione w załączniku I i 

w załączniku III, takie jak innowacyjne technologie w zakresie energii odnawialnej i 
magazynowania energii, oraz produkty i procesy zastępujące produkty i procesy 
wysokoemisyjne w sektorach wymienionych w załączniku I, a także pomaga 
pobudzać budowę i funkcjonowanie innowacyjnych projektów”

część druga „mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i utylizację 
dwutlenku węgla („CCU”),”

część trzecia „które znacząco przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu, w szczególności w 
odniesieniu do nieuniknionych emisji z procesów przemysłowych,”

część czwarta „bezpiecznego dla środowiska wychwytywania, transportu i trwałego 
geologicznego składowania CO2 („CCS”) w odniesieniu do nieuniknionych emisji z 
procesów przemysłowych, a także bezpośredniego wychwytywania CO2 z 
atmosfery przy bezpiecznym, zrównoważonym i trwałym magazynowaniu 
(„DACS”).”

część piąta „W stosownych przypadkach można również wspierać inwestycje w odnawialne 
technologie wodorowe. Fundusz inwestycji klimatycznych wspiera również 
przełomowe innowacyjne technologie i infrastrukturę w celu dekarbonizacji 
transportu kolejowego i drogowego, w tym zbiorowe formy transportu, takie jak 
transport publiczny i okazjonalne usługi autokarowe, przy jednoczesnym dążeniu 
do synergii z programem „Horyzont Europa”, w szczególności z partnerstwami 
europejskimi oraz, w stosownych przypadkach, z innymi programami Unii. 
Szczególną uwagę zwraca się na projekty, w tym dotyczące wywozu, w sektorach 
objętych [rozporządzeniem w sprawie CBAM] w celu wspierania innowacji i 
wdrażania technik, procesów i technologii, które w znacznym stopniu przyczyniają 
się do dekarbonizacji sektorów objętych tym rozporządzeniem, CCU, CCS, 
transportu CO2, energii ze źródeł odnawialnych i magazynowania energii w 
sposób, który przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu zgodnie z celami i 
założeniami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2021/1119 na lata 2030 i 2050, 
oraz sprawiedliwej transformacji i przynosi najbardziej nieznaczne korzyści pod 
względem redukcji emisji w przeliczeniu na udzielone wsparcie. Fundusz inwestycji 
klimatycznych może również wspierać przełomowe innowacyjne technologie 
zorientowane na redukcję emisji w sektorze odpadów.” z wyjątkiem słów „CCU, 
CCS, transportu CO2”

część szósta „CCU, CCS, transportu CO2”

poprawka 560
część pierwsza „–aa) dodaje się ustęp w brzmieniu: „1aa. „Do 1 lipca 2023 r. Komisja przedstawi 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym oceni, w jaki 
sposób ograniczenie dostępu do europejskich rynków uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla do podmiotów objętych regulacją i pośredników finansowych 
działających w ich imieniu miałoby wpływ na integralność i skuteczne 
funkcjonowanie rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz na osiągnięcie 
celów Unii w zakresie energii i klimatu na lata 2030 i 2050.”

część druga „Jeżeli ocena jest negatywna, Komisja, w stosownych przypadkach, przedstawi 
wniosek ustawodawczy w celu dostosowania odpowiednich przepisów art. 12 ust. 
1 i art. 19 ust. 2.”
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poprawka 676
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Aby chronić konkurencyjność eksportu unijnego, na 

wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 
[CBAM] nadal powinno się przydzielać bezpłatne uprawnienia, pod warunkiem że 
produkty te są wytwarzane do celów wywozu do państw trzecich bez 
mechanizmów ustalania opłat za emisje gazów cieplarnianych podobnych do EU 
ETS. Do dnia [rok przed końcem okresu przejściowego określonego w 
rozporządzeniu [CBAM]] Komisja powinna przedstawić sprawozdanie zawierające 
ocenę wpływu EU ETS i CBAM na wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia [CBAM], które są wytwarzane do celów wywozu do 
państw trzecich, oraz na rozwój globalnych emisji, a także ocenę zgodności 
odstępstwa dotyczącego wywozu z zasadami WTO, oceniając w szczególności 
potencjalne mechanizmy dostosowania wywozu dla instalacji należących do 10 % 
najbardziej wydajnych instalacji w świetle zgodności z zasadami WTO lub wszelkie 
inne wnioski, które Komisja uzna za stosowne, oraz powinna, w stosownych 
przypadkach, przedłożyć wniosek w sprawie wszelkich odpowiednich i zgodnych z 
zasadami WTO przepisów i środków, które zrównają koszty emisji CO2 z różnymi 
systemami cenowymi tych państw trzecich.”

część druga te słowa

The Left, ECR:
poprawka 423
część pierwsza „Należy uwzględnić wszystkie emisje gazów cieplarnianych wychwycone i 

przekazane do utylizacji w procesach wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla 
(„CCU”), które nie są trwale związane chemicznie z produktem, tak że nie 
przedostają się do atmosfery przy normalnym użytkowaniu i unieszkodliwianiu. W 
przypadku braku objęcia wszystkich etapów tego procesu, w szczególności emisji 
z instalacji spalania odpadów, ustalaniem opłat za emisję gazów cieplarnianych, 
opieranie się na rozliczaniu emisji w punkcie ich uwolnienia do atmosfery 
skutkowałoby zaniżaniem emisji.” z wyjątkiem słów „i unieszkodliwianiu” i „w 
szczególności emisji z instalacji spalania odpadów”

część druga „i unieszkodliwianiu”
część trzecia „w szczególności emisji z instalacji spalania odpadów”
część czwarta „Aby uregulować wychwytywanie dwutlenku węgla w sposób, który skutkowałby 

redukcją emisji netto, zapewniałby rozliczanie wszystkich emisji oraz zapobiegałby 
ich podwójnemu liczeniu, przy jednoczesnym generowaniu zachęt gospodarczych, 
Komisja powinna ocenić, w jaki sposób należy rozliczać emisje gazów 
cieplarnianych, które w oparciu o ocenę cyklu życia produktu uznaje się za 
wychwycone i zutylizowane oraz za trwale związane chemicznie z produktem – na 
przykład gdy są one wykorzystywane do wytwarzania produktu lub gdy taka 
proporcjonalna redukcja przyczynia się do innowacyjnych polityk krajowych 
zatwierdzonych przez właściwy organ w danym państwie członkowskim w celu 
zapewnienia współpracy między sektorami i zachęcania do niej – a także powinna, 
w stosownych przypadkach, przedstawić wniosek ustawodawczy zawierający 
przejrzystą, porównywalną i wiarygodną metodykę.”

The Left, Verts/ALE:
poprawka 462
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „takich jak CCS i CCU” i „takie jak technologie 

wychwytywania dwutlenku węgla.”
część druga te słowa

poprawka 526
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Jeżeli ocena wykaże, że CBAM nie gwarantuje 

dostatecznej ochrony przed ucieczką emisji, współczynnik CBAM powinien zostać 
tymczasowo dostosowany do czasu przyjęcia środków zapewniających ochronę 
przed ucieczką emisji, która będzie równoważna ochronie gwarantowanej w 
ramach zastępowanego systemu bezpłatnych uprawnień.”

część druga te słowa
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poprawka 677
część pierwsza „W [rok następujący po wejściu w życie niniejszej zmiany] r. liczbę uprawnień 

w całej Unii zwiększa się o 70 mln uprawnień. W 2026 roku liczbę uprawnień 
w całej Unii zmniejsza się o 50 mln uprawnień.” z wyjątkiem słów „70 mln 
uprawnień. W 2026 roku liczbę uprawnień w całej Unii zmniejsza się o 50 mln 
uprawnień.”

część druga „70 mln uprawnień. W 2026 roku liczbę uprawnień w całej Unii zmniejsza się o 50 
mln uprawnień.”

część trzecia „W [rok następujący po wejściu w życie niniejszej zmiany] r.”
część czwarta „liczbę uprawnień w całej Unii zwiększa się o [liczba uprawnień odpowiadająca 

zakresowi stosowania EU ETS w odniesieniu do działalności w zakresie transportu 
morskiego zgodnie z art. 3g] uprawnień dla transportu morskiego.”

część piąta „Począwszy od 2024 roku, współczynnik liniowy wynosi 4,4 % do końca roku 2025. 
Począwszy od 2026 roku, współczynnik liniowy wynosi 4,5 %. Począwszy od 2029 
roku, współczynnik liniowy wynosi 4,6 %. Komisja publikuje liczbę uprawnień 
w całej Unii w terminie 3 miesięcy od [należy wstawić datę wejścia w życie 
zmiany] r.” z wyjątkiem słów „Począwszy od 2024 roku, współczynnik liniowy 
wynosi 4,4 % do końca roku 2025. Począwszy od 2026 roku, współczynnik liniowy 
wynosi 4,5 %. Począwszy od 2029 r.”

część szósta „współczynnik liniowy wynosi 4,4 % do końca roku 2025. Począwszy od 2026 roku, 
współczynnik liniowy wynosi 4,5 %. Począwszy od 2029 r.”

The Left, Verts/ALE, ECR:
poprawka 522
część pierwsza „W przypadku instalacji objętych obowiązkiem przeprowadzenia audytu 

energetycznego lub zastosowania certyfikowanego systemu zarządzania energią 
na mocy art. 8 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE 
[należy zaktualizować odesłanie do artykułu w zmienionej dyrektywie] przydział 
bezpłatnych uprawnień przyznaje się w całości wyłącznie w przypadku wdrożenia 
zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu lub zaleceń certyfikowanego systemu 
zarządzania energią w zakresie, w jakim czas zwrotu w przypadku 
przedmiotowych inwestycji nie przekracza ośmiu lat, a koszty tych inwestycji są 
proporcjonalne. W przeciwnym razie liczba przydzielonych bezpłatnych uprawnień 
ulega zmniejszeniu zgodnie z akapitami dziewiątym i dziesiątym niniejszego 
ustępu. Liczba przydzielonych bezpłatnych uprawnień nie ulega zmniejszeniu, 
jeżeli operator wykaże, że wdrożył inne środki, które zapewniły redukcję emisji 
gazów cieplarnianych równoważną redukcji zalecanej dla danej instalacji 
w sprawozdaniu z audytu. Środki, o których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu, są odpowiednio dostosowywane.” z wyjątkiem słów „zgodnie z 
akapitami dziewiątym i dziesiątym niniejszego ustępu”

część druga „zgodnie z akapitami dziewiątym i dziesiątym niniejszego ustępu”
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część trzecia „Oprócz wymogów określonych w akapicie trzecim niniejszego ustępu do dnia 1 
lipca 2025 r. operatorzy w sektorach lub podsektorach kwalifikujących się do 
przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a i 10b opracowują dla 
każdej ze swoich instalacji plan dekarbonizacji w zakresie działalności objętej 
niniejszą dyrektywą. ... Komisja, przy wsparciu europejskiego naukowego komitetu 
doradczego ds. zmian klimatu, jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 23 
aktów delegowanych, by uzupełnić niniejszą dyrektywę poprzez określenie 
minimalnej treści i formy planów dekarbonizacji, o których mowa w akapicie 
czwartym niniejszego ustępu, zwłaszcza w kwestii wskaźników referencyjnych dla 
celów końcowych i pośrednich, o których mowa w lit. b) tego akapitu. W 
przygotowywanie i przyjmowanie aktów delegowanych zaangażowane są 
wszystkie zainteresowane strony. Jeżeli nie spełniono wymogów określonych w 
akapicie trzecim lub w akapicie czwartym, liczba przydzielonych bezpłatnych 
uprawnień ulega zmniejszeniu o: a) 50 % w przypadku instalacji, w których 
poziomy emisji gazów cieplarnianych przekraczają średni poziom 10 % najmniej 
wydajnych instalacji w danym sektorze lub podsektorze w Unii pod względem 
odpowiednich wskaźników emisyjności dla produktów; b) 30 % w przypadku 
instalacji, w których poziomy emisji gazów cieplarnianych są niższe od średniego 
poziomu 10 % najmniej wydajnych instalacji w danym sektorze lub podsektorze w 
Unii pod względem odpowiednich wskaźników emisyjności dla produktów i wyższe 
od średniego poziomu 50 % najbardziej wydajnych instalacji w tym sektorze lub 
podsektorze; c) 25 % w przypadku instalacji, w których poziomy emisji gazów 
cieplarnianych są wyższe od średniego poziomu 10 % najbardziej wydajnych 
instalacji w danym sektorze lub podsektorze w Unii pod względem odpowiednich 
wskaźników emisyjności dla produktów i niższe od średniego poziomu 50 % 
najbardziej wydajnych instalacji w tym sektorze lub podsektorze. Jeżeli nie 
spełniono wymogów określonych w akapicie trzecim ani w akapicie czwartym, 
wartości procentowe ustanowione w akapicie dziewiątym lit. a), b) i c) ulegają 
podwojeniu.”

część czwarta „Dodatkowe uprawnienia w wysokości 10 % wartości obowiązującego wskaźnika 
emisyjności przydziela się bezpłatnie instalacjom, w których poziomy emisji gazów 
cieplarnianych są niższe od średniego poziomu 10 % najbardziej wydajnych 
instalacji w danym sektorze lub podsektorze w Unii pod względem odpowiednich 
wskaźników emisyjności dla produktów, o ile uprawnienia są dostępne zgodnie z 
akapitem dwunastym. Do celów bezpłatnego przydziału dodatkowych uprawnień, 
o którym mowa w akapicie jedenastym, wykorzystuje się wszelkie uprawnienia, 
które nie zostały przydzielone ze względu na zmniejszenie liczby uprawnień 
przydzielanych bezpłatnie zgodnie z akapitami dziewiątym i dziesiątym.”

ID, Verts/ALE:
poprawka 679
część pierwsza „Aby zapewnić równe warunki działania, na zasadzie odstępstwa od akapitu 

pierwszego i drugiego, na wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia [CBAM] nadal przydziela się bezpłatne 
uprawnienia, pod warunkiem że produkty te są wytwarzane do celów wywozu do 
państw trzecich bez mechanizmów ustalania opłat za emisje gazów cieplarnianych 
podobnych do EU ETS.”

część druga „Do dnia ... [rok przed końcem okresu przejściowego określonego w 
rozporządzeniu [CBAM]] Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie zawierające szczegółową ocenę wpływu EU ETS i CBAM na 
wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 
[CBAM] wytwarzanych do celów wywozu do państw trzecich oraz na rozwój emisji 
na świecie, a także ocenę zgodności” i „z zasadami WTO”
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część trzecia „odstępstwa określonego w poprzednim akapicie” i „oceniając w szczególności 
potencjalne mechanizmy dostosowania wywozu dla instalacji należących do 10 % 
najbardziej wydajnych instalacji, jak określono w niniejszym artykule, w świetle 
zgodności z zasadami WTO, lub wszelkie inne wnioski, które Komisja uzna za 
stosowne. W stosownych przypadkach Komisja dołącza do tego sprawozdania 
wniosek ustawodawczy w celu ochrony przed ryzykiem ucieczki emisji, który 
zrównuje opłaty za emisję gazów cieplarnianych w związku z wytwarzaniem w Unii 
produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia [CBAM], wytwarzanych 
do celów wywozu do państw trzecich bez mechanizmów ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych podobnych do EU ETS, w sposób zgodny z zasadami WTO do 
dnia ... [koniec okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu [CBAM]].” 
z wyjątkiem słów „oceniając w szczególności potencjalne mechanizmy 
dostosowania wywozu dla instalacji należących do 10 % najbardziej wydajnych 
instalacji, jak określono w niniejszym artykule, w świetle zgodności z zasadami 
WTO, lub wszelkie inne wnioski, które Komisja uzna za stosowne.”

część czwarta te słowa

2. Społeczny Fundusz Klimatyczny ***I

Sprawozdanie: David Casa, Esther de Lange (A9–0157/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji gi + 479, 103, 48

3. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 ***I

Sprawozdanie: Mohammed Chahim (A9–0160/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji

Odrzucono 220 ID gi – 69, 506, 48

Projekt aktu prawnego

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

komisja +

14 komisja gi + 544, 78, 5

20 komisja gi + 490, 129, 4

22 komisja go +

gp

1 +

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie odrębne

24 komisja

2/gi + 477, 140, 9
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

25s komisja gi + 479, 134, 10

27 komisja go +

34s komisja go +

44 komisja go +

47 komisja gi + 464, 150, 8

54 komisja go +

56 komisja go +

gp

1 +

58 komisja

2 +

61 komisja go +

64 komisja go +

89 komisja go +

90 komisja go +

91 komisja go +

92 komisja go +

93 komisja go +

95 komisja go +

96 komisja go +

97 komisja go +

105 komisja go +

127 komisja go +

131 komisja go +

132 komisja go +

133 komisja go +

134 komisja go +

gp142 komisja

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

3 +

4 +

147 komisja go +

148 komisja go +

149 komisja go +

176 komisja go +

177 komisja gi + 472, 145, 8

178 komisja gi + 475, 140, 9

179 komisja gi + 487, 128, 8

gp

1 +

181 komisja

2 +

gp

1 +

45 komisja

2/ge + 402, 210, 7

Art. 1 ust. 1

228 ID ↓

Art. 1 ust. 2 229 ID –

46 komisja +Art. 1 ust. 3

230 ID gi – 138, 480, 7

Art. 2 ust. 3 231 ID –

Po art. 5 250 ECR gi – 124, 478, 22

gp

1/gi + 453, 157, 14

130 komisja

2/gi + 488, 133, 3

gp

1/gi ↓

Po art. 24

189 The Left

2/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

251 ECR gi ↓

232 ID gi ↓

207=
252=

ITRE
ECR

gi – 131, 482, 9Art. 30 ust. 1

153 komisja +

gp

1/gi + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/gi + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

gi ↓

154–
155

komisja ↓

Art. 30 ust. 2

156 komisja gi ↓

Art. 30, po ust. 2 254 ECR –

Art. 31 ust. 1 212=
257=

ITRE,
ECR

gi – 128, 484, 10

gp

1/gi + 469, 153, 4

2/gi + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/gi + 376, 240, 7

190 The Left gi ↓

gp

1/gi ↓

159 komisja

2/gi ↓

196 PPE gi ↓

gp

Art. 31, po ust. 1

262 S&D, Renew, 
PPE

1/gi + 449, 161, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 540, 60, 8

3/gi + 436, 178, 9

4/gi + 340, 263, 18

213 ITRE gi ↓

214=
259=

ITRE
ECR

gi ↓

197 PPE gi ↓

258 ECR gi – 138, 469, 16

Art. 31, po ust. 2 191 The Left gi – 37, 583, 4

Art. 36 ust. 3, przed 
literą a

215 ITRE gi – 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

gi + 498, 117, 9Art. 36 ust. 3 lit. a

171 komisja ↓

199=
217=

PPE
ITRE

gi + 485, 119, 19Art. 36 ust. 3, lit. b

172 komisja ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

gi + 491, 119, 12Art. 36 ust. 3, lit. c

173 komisja ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

gi + 493, 122, 9Art. 36 ust. 3, lit. d

174 komisja ↓

219 ITRE gi – 121, 479, 21Art. 36 ust. 3, po 
literze d

237 ID gi – 122, 493, 7

gp

1/gi – 155, 459, 9

2/gi – 131, 477, 10

185 Verts/ALE

3/gi – 130, 476, 10

Załącznik I

175 komisja gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1/gi + 488, 124, 12

2/gi + 469, 144, 11

3/gi + 457, 144, 11

Motyw 3 221 ID gi – 127, 481, 11

gp

1 +

2 +

8 komisja

3/gi + 318, 296, 9

gp

1 ↓

Motyw 10

§ pierwotny tekst

2 ↓

Motyw 11 240 ECR –

gp

1/gi – 120, 493, 6

Po motywie 12 186 The Left

2/gi ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

–Motyw 50

33 komisja gi – 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

–

203=
224=

ITRE
ID

gi – 139, 476, 4

Po motywie 50

242 ECR –

194 PPE gi – 287, 330, 5Po motywie 51

35 komisja ge + 495, 46, 82

36 komisja +Motyw 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

205=
226=

ITRE
ID

gi – 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

–

246 ECR –

247 ECR –

Po motywie 52

248 ECR –

gp

1/gi – 120, 493, 6

187 The Left

2/gi – 141, 466, 8

Motyw 55

40 komisja gi + 480, 137, 5

Po motywie 55 188 The Left gi – 115, 498, 4

Wniosek Komisji gi + 450, 115, 55

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 8 (część trzecia), 20, 24 (część druga), 25, 33, 40,130, 159, 175 (części 

druga i trzecia), 185 (części druga i trzecia), 239 (część druga), 250, 251, 258, 
262

ID: poprawki 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (część czwarta)
PPE: poprawki 159, 194
S&D: poprawki 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: poprawki 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 

197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: poprawki 156, 159, 260 (część druga), 261 (część trzecia), 262 (części pierwsza i 

trzecia), 263, 264, 265

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: poprawki 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 132, 

133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: poprawki 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
poprawka 130
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Aby zapewnić spełnienie przez CBAM celu, jakim jest 

ograniczenie globalnych emisji dwutlenku węgla oraz pomoc w realizacji unijnych 
celów klimatycznych i zobowiązań międzynarodowych, takich jak porozumienie 
paryskie, udziela się wsparcia finansowego UE w celu wspierania łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej w krajach najsłabiej 
rozwiniętych, w tym ich starań na rzecz obniżenia emisyjności i przekształcenia 
przemysłu produkcyjnego, bez uszczerbku dla ust. 1.”

część druga te słowa
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poprawka 185
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Związki chemiczne Kod CN Gaz cieplarniany 29 

– Chemikalia organiczne Dwutlenek węgla 2804 10 000 – WodórDwutlenek 
węgla 2814 10 000 – Amoniak bezwodny Dwutlenek węgla 2814 20 00 – 
Amoniak w roztworze wodnym Dwutlenek węgla” i „Polimery Kod CN Gaz 
cieplarniany 39 – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich Dwutlenek węgla i 
podtlenek azotu”

część druga „Związki chemiczne Kod CN Gaz cieplarniany 29 – Chemikalia organiczne
Dwutlenek węgla 2804 10 000 – Wodór Dwutlenek węgla 2814 10 

000 – Amoniak bezwodny Dwutlenek węgla 2814 20 00 – Amoniak w 
roztworze wodnym Dwutlenek węgla”

część trzecia „Polimery Kod CN Gaz cieplarniany 39 – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Dwutlenek węgla i podtlenek azotu”

ID:
motyw 10 (COM(2021)0564)
część pierwsza „Istniejące mechanizmy ograniczające ryzyko ucieczki emisji w sektorach lub 

podsektorach narażonych na takie ryzyko to przejściowy przydział bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS oraz środki finansowe na rekompensaty za koszty 
pośrednie emisji poniesione w związku z kosztami związanymi z emisją gazów 
cieplarnianych przeniesionymi na ceny energii elektrycznej, ustanowione 
odpowiednio w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 2003/87/WE.”

część druga „W porównaniu jednak z pełnym systemem aukcyjnym przydział bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS osłabia sygnał cenowy wysyłany przez ten system 
instalacjom, które takie uprawnienia otrzymują, a tym samym negatywnie wpływa 
na zachęty do inwestowania w dalsze ograniczanie emisji.”

poprawka 58
część pierwsza „„rzeczywiste emisje” oznaczają emisje obliczone i zweryfikowane na podstawie 

danych pierwotnych dotyczących procesów produkcji towarów”
część druga „oraz wytwarzania energii elektrycznej zużywanej w procesie produkcji towarów;”

poprawka 142
część pierwsza „Państwo członkowskie lub każda strona odczuwająca skutki dowolnej z sytuacji 

opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści w związku z takimi sytuacjami może 
powiadomić Komisję, jeżeli ma do czynienia z praktykami obchodzenia 
przepisów.”

część druga „Zainteresowane strony inne niż strony bezpośrednio odczuwające skutki, takie 
jak organizacje ochrony środowiska i organizacje pozarządowe, które znajdują 
konkretne dowody na obejście przepisów niniejszego rozporządzenia, mogą 
również powiadomić Komisję.”

część trzecia Komisja prowadzi stały monitoring w celu zidentyfikowania praktyk obchodzenia 
przepisów, w oparciu o nadzór rynku i wszelkie istotne źródła informacji”

część czwarta „uwzględniając informacje i sprawozdania przedkładane przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.”
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poprawka 181
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem liczby „5 %”
część druga ta liczba

PPE:
poprawka 45
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „potencjalnemu”
część druga to słowo

The Left:
poprawka 187
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Chociaż przychody ze sprzedaży certyfikatów CBAM 

wpłyną do budżetu Unii jako dochód ogólny i zgodnie z zasadą uniwersalności 
budżetu Unii nie powinny być przypisywane do żadnych konkretnych wydatków z 
budżetu Unii,”

część druga te słowa

Verts/ALE:
poprawka 159
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Współczynnik CBAM dla towarów objętych niniejszym 

rozporządzeniem po ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia],” i 
„wynosi 100 % w pierwszym roku, 70 % w drugim roku, 40 % w trzecim roku, a po 
4 latach – 0 %.”

część druga te słowa

poprawka 260
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Na podstawie sprawozdania Komisja może, w 

stosownych przypadkach, przedstawić wniosek ustawodawczy w celu 
dostosowania współczynnika CBAM, o którym mowa w art. 31, lub odroczenia 
wejścia w życie art. 36 ust. 3 lit. d) w odniesieniu do tych towarów.”

część druga te słowa

poprawka 186
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i państw globalnego Południa”
część druga te słowa

poprawka 189
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „mający wspierać państwa o niskim i średnim 

dochodzie, w które najbardziej uderzy wprowadzenie CBAM.”
część druga te słowa

ECR, PPE:
poprawka 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zarówno” i „jak i rekompensata za koszty pośrednie 

emisji”
część druga „zarówno”
część trzecia „jak i rekompensata za koszty pośrednie emisji”

ECR, ID:
poprawka 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i polimerów”
część druga te słowa
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poprawka 175
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „Związki chemiczne Kod CN Gaz cieplarniany 29 

– Chemikalia organiczne Dwutlenek węgla 2804 10 000 – WodórDwutlenek 
węgla 2814 10 000 – Amoniak bezwodny Dwutlenek węgla 2814 20 00 – 
Amoniak w roztworze wodnym Dwutlenek węgla” i „Polimery Kod CN Gaz 
cieplarniany 39 – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich Dwutlenek węgla i 
podtlenek azotu”

część druga „Związki chemiczne Kod CN Gaz cieplarniany 29 – Chemikalia organiczne
Dwutlenek węgla 2804 10 000 – Wodór Dwutlenek węgla 2814 10 

000 – Amoniak bezwodny Dwutlenek węgla 2814 20 00 – Amoniak w 
roztworze wodnym Dwutlenek węgla”

część trzecia „Polimery Kod CN Gaz cieplarniany 39 – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
Dwutlenek węgla i podtlenek azotu”

ID, The Left, Verts/ALE:
poprawka 261
część pierwsza „Od daty rozpoczęcia stosowania CBAM, o której mowa w art. 36 ust. 3, nie 

przydziela się bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wytwarzania w Unii 
towarów wymienionych w załączniku I. Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego do 2032 r. na wytwarzanie tych produktów przydziela się” i 
„bezpłatnych uprawnień.”

część druga „mniej” i „Do wytwarzania tych produktów stosuje się współczynnik CBAM 
zmniejszający przydział. Współczynnik CBAM wynosi 100 % w okresie od 1 
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. i zależy od zastosowania art. 36 ust. 3 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, 93 % w 2027 r., 84 % w 2028 r., 69 % w 2029 r., 50 % 
w 2030 r., 25 % w 2031 r., a w 2032 r. osiąga wartość 0 %. Współczynnik CBAM 
dla towarów objętych niniejszym rozporządzeniem po ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia], zgodnie z harmonogramem określonym w art. 2 ust. 
1a wynosi 100 % w pierwszym roku, 93 % w drugim roku, 84 % w trzecim roku, 
69 % w czwartym roku, 50 % w piątym roku, 25 % w szóstym roku, a po 6 latach 
osiąga wartość 0 %. Zmniejszenie przydziału bezpłatnych uprawnień oblicza się 
corocznie jako średni udział popytu na przydział bezpłatnych uprawnień w 
odniesieniu do wytwarzania produktów wymienionych w załączniku I w obliczonym 
łącznym popycie na przydział bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do wszystkich 
instalacji w odpowiednim okresie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 
2003/87/WE, i stosuje się współczynnik CBAM.” z wyjątkiem słów „Współczynnik 
CBAM dla towarów objętych niniejszym rozporządzeniem po ... [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia],” i „wynosi 100 % w pierwszym roku, 93 % w 
drugim roku, 84 % w trzecim roku, 69 % w czwartym roku, 50 % w piątym roku, 
25 % w szóstym roku, a po 6 latach osiąga wartość 0 %.”

część trzecia te słowa

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
poprawka 262
część pierwsza „Aby zapewnić równe warunki działania, na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. c) 

akapit pierwszy i drugi, na wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w 
załączniku I do niniejszego rozporządzenia nadal przydziela się bezpłatne 
uprawnienie, pod warunkiem że produkty te są wytwarzane do celów wywozu do 
państw trzecich niemających mechanizmów ustalania opłat za emisje gazów 
cieplarnianych, podobnych do EU ETS.”

część druga „Do 31 grudnia 2025 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające szczegółową ocenę wpływu EU ETS i CBAM na 
wytwarzanie w Unii produktów wymienionych w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia, wytwarzanych do celów wywozu do państw trzecich, oraz na 
rozwój emisji na świecie, a także ocenę zgodności odstępstwa określonego w 
akapicie pierwszym z zasadami WTO. W stosownych przypadkach Komisja dołącza 
do tego sprawozdania wniosek ustawodawczy w celu ochrony przed ryzykiem 
ucieczki emisji, który zrównuje opłaty za emisję gazów cieplarnianych w związku z 
wytwarzaniem w Unii produktów wymienionych w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia, wytwarzanych do celów wywozu do państw trzecich bez 
mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych podobnych do EU 
ETS, w sposób zgodny z zasadami WTO do 31 grudnia 2026 r.,” z wyjątkiem słów 
„określonego w akapicie pierwszym”

część trzecia „określonego w akapicie pierwszym”
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część czwarta „oceniając w szczególności potencjalne mechanizmy dostosowania wywozu dla 
instalacji należących do 10 % najbardziej wydajnych instalacji, jak określono w art. 
10a dyrektywy 2003/87/WE, w świetle zgodności z zasadami WTO, lub wszelkie 
inne wnioski, które Komisja uzna za stosowne.”

Różne
Poprawka 249 została anulowana.
Grupa ID wycofała poprawkę 236.
Poprawki 201–219 zostały wycofane przez komisję ITRE i podjęte przez grupę ECR zgodnie z art. 
180 ust. 5 Regulaminu
Grupa PPE wycofała poprawki 192, 193, 195, 196 i 197. Grupa ID podjęła poprawki 196 i 197 
zgodnie z art. 180 ust. 5 Regulaminu.
Grupy S&D i Renew wycofały poprawki 238 i 239.
Catherine Griset wycofała swoje poparcie dla poprawki 220.


