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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie europejski system handlu uprawnieniami do 
emisji (EU ETS). Jest on jednym z najważniejszych instrumentów polityki UE w dziedzinie 
klimatu, ponieważ umożliwia ograniczenie bezwzględnych wielkości emisji w ekonomiczny 
sposób. Dyrektywa zmieniająca została przygotowana przez Komisję na wniosek Rady 
Europejskiej w celu poprawy pewności i przewidywalności funkcjonowania systemu handlu 
emisjami. Głównym celem dyrektywy jest skodyfikowanie interpretacji pojęcia „instalacja 
spalania” i, co za tym idzie, rozwiązanie problemu niespójnego stosowania dyrektywy, której 
zakres powinien zostać rozszerzony, tak aby włączyć kolejne sektory i gazy cieplarniane w 
okresie po roku 2013. System handlu emisjami gazów cieplarnianych dotyczy w głównej 
mierze rządów krajowych i grup państw w danym regionie. Na pierwszy rzut oka nie dotyczy 
on bezpośrednio władz regionalnych niższego szczebla. Takie patrzenie na sprawę nie 
pozwala na pełny ogląd, bowiem instalacje spalania, które funkcjonują na rynku, są 
zlokalizowane w tym czy innym regionie państwa członkowskiego, a ich wydajność pod 
względem wysiłków na rzecz przystosowania do zmian w zakresie źródeł energii oraz 
zależność od rynku gazów cieplarnianych bądź stała wymiana handlowa z tym rynkiem będą 
miały bezpośredni wpływ na środowisko lokalne, jego rozwój gospodarczy, a także spójność 
społeczną i poziom zatrudnienia.

Wniosek Komisji jest dokumentem wysoce technicznym i precyzyjnym, który stanowi 
integralną cześć porozumień międzynarodowych.

Jak wielokrotnie podkreślała komisarz Hübner, zgodnie z nowymi przepisami i okresem 
programowania 2007-2013, europejska polityka rozwoju regionalnego odgrywa istotną rolę w 
finansowaniu i pomocy w zakresie zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. W
ramach polityki spójności planuje się zwiększenie w okresie 2007-2013 już i tak znacznego 
wkładu w realizację celu, jakim jest zapewnienie bezpieczniejszych i bardziej 
zrównoważonych źródeł energii. Jeżeli chodzi o konkretne sumy, 15,2 mld euro ze środków
polityki spójności przeznaczono na ten okres na rzecz inwestycji w odnawialne źródła energii 
i wydajność energetyczną.

W perspektywie dużych inwestycji oraz w celu umożliwienia zainteresowanym regionom 
monitorowania związku pomiędzy instalacjami przeprowadzonymi ze środków funduszy 
strukturalnych UE i wydajnością instalacji spalania w danym regionie korzystających z takich 
inwestycji, sprawozdawca proponuje, aby władze regionalne oraz samorząd lokalny 
odpowiedzialne za rozwój regionalny były informowane:

 o operacjach handlowych przeprowadzonych w odniesieniu do instalacji na danym 
terytorium; pozwoli im to na ocenę wpływu wydatków z funduszu regionalnego 
mających pomóc przedsiębiorstwom zarządzającym instalacjami w zmianie 
wykorzystywanej technologii na ekologiczne i odnawialne źródła energii.

Jak podkreślił niedawno Parlament w jednym z dokumentów1, wiele regionów Unii, a w 
szczególności te, których główne źródło dochodu stanowi turystyka, są w znacznej mierze 
zależne od dostępności tanich przewozów lotniczych, aby zagwarantować stałe powodzenie 
                                               
1 Patrz sprawozdanie Margie Sudre dotyczące strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych
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tego jakże ważnego przemysłu. Z tego względu w interesie państw takich jak Cypr, Grecja, 
Malta i najbardziej oddalone regiony Unii leży zapewnienie równowagi pomiędzy 
koniecznością podejmowania środków mających na celu złagodzenie skutków zmian 
klimatycznych, a zrównoważonymi tanimi przewozami lotniczymi.

Podsumowując, doświadczenia zebrane w pierwszym okresie handlu emisjami pokazują, że 
ceny zezwoleń mogą się bardzo różnić, powodując niepewność wśród podmiotów 
rozważających inwestowanie w projekty z zakresu oszczędności energii lub energii 
odnawialnej i zmniejszając tym samym atrakcyjność takich inwestycji. Nowy system 
powinien obejmować środki zniechęcające do spekulacji, które – jak widać obecnie na 
przykładzie innych rynków, począwszy od rynku artykułów spożywczych, a skończywszy na 
rynku ropy naftowej – mogą przynieść wysoce szkodliwe skutki.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 
ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Podstawową zasadą przyznawania 
uprawnień powinna być zatem ich 
sprzedaż w drodze licytacji, ponieważ jest
to najprostszy system, uważany również 
powszechnie za najbardziej wydajny 
ekonomicznie. Rozwiązanie to powinno 
także wyeliminować nadzwyczajne zyski 
oraz zapewnić nowym podmiotom 

(13) Dodatkowe wysiłki, które powinna 
podjąć gospodarka europejska, wymagają 
między innymi zapewnienia działania 
zmienionego systemu wspólnotowego z 
najwyższą możliwą wydajnością 
ekonomiczną i na podstawie w pełni 
zharmonizowanych w obrębie Wspólnoty 
warunków przyznawania uprawnień do 
emisji. Bezpłatne przyznawanie 
uprawnień w oparciu o standardy 
i aktualny stan produkcji to najbardziej 
wydajny ekonomicznie system, który może 
zapewnić stworzenie zachęt do stosowania 
niskoemisyjnych technologii oraz 
realizację celów w zakresie redukcji 
emisji. Rozwiązanie to powinno także 
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rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

wyeliminować nadzwyczajne zyski oraz 
zapewnić nowym podmiotom rynkowym 
oraz gospodarkom o wyższym niż średnie 
tempie rozwoju takie same warunki 
konkurencji, jak w przypadku istniejących 
instalacji.

Uzasadnienie

Licytacja nie jest najlepszą opcją pozwalającą stworzyć wydajny pod względem kosztów i 
skuteczny system handlu emisjami, który rzeczywiście pomoże osiągnąć cele w zakresie 
redukcji jak najniższym kosztem. Lepszym systemem, który zapewni skuteczność pod 
względem ekologicznym przy jak najniższych kosztach, czego dowiodły aktualne badania 
firmy ECOFYS, prowadzone dla Międzynarodowej Federacji Przemysłowych Odbiorców 
Energii (IFIEC), jest przydzielanie uprawnień w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszystkie państwa członkowskie będą 
musiały dokonać znacznych inwestycji 
służących zmniejszeniu do roku 2020 
wielkości emisji CO2 w swoich 
gospodarkach, zaś te państwa 
członkowskie, w których PKB na 
mieszkańca jest nadal dużo niższy od 
średniej wspólnotowej i których 
gospodarki ciągle nadrabiają dystans 
dzielący je od zamożniejszych państw 
członkowskich, będą musiały poczynić 
znaczne wysiłki celem racjonalizacji 
zużycia energii. Różne traktowanie tych 
samych gałęzi gospodarki w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w ramach systemu wspólnotowego jest 
niewłaściwe z punktu widzenia takich 
celów jak wyeliminowanie zakłóceń 
konkurencji wewnątrzwspólnotowej i 
zapewnienie najwyższego poziomu 
wydajności ekonomicznej w procesie 
transformacji gospodarki UE w 
gospodarkę niskoemisyjną. Należy zatem 

skreślony
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opracować inne mechanizmy pozwalające 
wspierać państwa członkowskie o 
stosunkowo niskim poziomie PKB na 
mieszkańca i korzystniejszych 
perspektywach wzrostu. 90 % całkowitej 
liczby uprawnień, które mają zostać 
sprzedane w drodze licytacji, powinno 
zostać rozdzielonych między państwa 
członkowskie zgodnie ze względnym 
udziałem ich emisji z 2005 r. w systemie 
wspólnotowym. 10 % całkowitej liczby 
uprawnień powinno być rozdzielonych z 
korzyścią dla wspomnianych wyżej państw 
członkowskich w interesie solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie i powinno zostać 
wykorzystanych do ograniczenia emisji 
oraz dostosowania do skutków zmian 
klimatu. Rozdzielenie tych 10 % powinno 
uwzględniać poziomu dochodu 
narodowego na mieszkańca w roku 2005 
oraz perspektywy wzrostu gospodarczego 
w państwach członkowskich i powinno 
prowadzić do wyższego udziału państw 
członkowskich o niskim poziomie 
dochodu narodowego na mieszkańca i 
wyższych perspektywach wzrostu. Państwa 
członkowskie, w których średni poziom 
dochodu narodowego na mieszkańca jest 
o więcej niż 20 % wyższy od średniej 
wspólnotowej, powinny wnieść wkład do 
takiego rozdziału uprawnień, z wyjątkiem 
państw, w których bezpośrednie koszty 
całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w związku z przyjęciem systemu opartego na standardach.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Biorąc pod uwagę znaczne wysiłki w 
zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatu oraz przystosowania się do 
niemożliwych do uniknięcia skutków tych 
zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie co najmniej 20 % 
dochodów ze sprzedaży uprawnień w 
drodze licytacji na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych i przystosowanie się 
do skutków zmian klimatu, finansowanie 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji oraz działań 
przystosowawczych, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych celem realizacji 
zobowiązania UE do osiągnięcia do 2020 
r. dwudziestoprocentowego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w łącznym 
zużyciu, realizację zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia
energii o 20 % do 2020 r., wychwytywanie 
gazów cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie, wkład na rzecz Funduszu 
Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej, działania zapobiegające 
wylesianiu oraz ułatwiające dostosowanie 
się do zmian klimatu w krajach 
rozwijających się, a także na 
uwzględnienie aspektów społecznych, 
takich jak skutki możliwego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych o niższych i średnich 
dochodach. Udział ten jest znacznie niższy 
od oczekiwanych dochodów netto 
organów publicznych z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji i uwzględnia 
ewentualne zmniejszenie wpływów z 
podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 

skreślony
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monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
wykorzystania tych środków nie zwalnia 
państw członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu 
WE, dotyczącego powiadamiania o 
określonych środkach krajowych. 
Niniejsza dyrektywa nie narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych postępowań 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać wszczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu WE.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w związku z przyjęciem systemu opartego na standardach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie 
powinny być przyznawane żadne 
bezpłatne uprawnienia, ponieważ zachęty 
do stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi 
potrzeba zrzeczenia się przydziałów. Aby 
uniknąć zakłóceń konkurencji, 
producenci energii elektrycznej mogą 
otrzymać bezpłatne przydziały za energię 
cieplną produkowaną w ramach 
kogeneracji o wysokiej wydajności, 
zdefiniowanej w dyrektywie 2004/8/WE, w 
przypadku, gdy tego rodzaju energia 

(16) Handel przydziałami emisji stanowi 
instrument, który powinien wesprzeć 
osiągnięcie celów w zakresie redukcji CO2 
minimalnym kosztem. Bezpłatne 
przydzielanie uprawnień w oparciu o 
standardy i aktualny stan produkcji jest 
źródłem zachęt koniecznych do 
poprawiania wydajności. Koszty związane 
z handlem przydziałami emisji, ponoszone 
zarówno przez instalacje uczestniczące 
w systemie, jak również pośrednio przez 
konsumentów mogą zatem ograniczać się 
do potrzeb finansowych wynikających ze 
zmniejszania emisji CO2, tak by emisje te 
zostały zredukowane zgodnie z ustalonym 
celem. Wobec tego emisje CO2, które są 
wciąż dopuszczalne zgodnie z określonym 
pułapem, nie będą źródłem kosztów dla 
Wspólnoty. Sytuacja ta zmieni się, jeżeli 
zostaną one objęte przyszłym, 
ambitniejszym celem w zakresie redukcji. 
Takie ograniczenie w żaden sposób nie 
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cieplna dostarczana przez instalacje w 
innych sektorach miałaby zostać objęta 
bezpłatnymi przydziałami.

szkodzi celom polityki w zakresie zmian 
klimatycznych. Osiągnięcie celu w 
zakresie redukcji CO2 można 
zabezpieczyć poprzez prawidłowe ustalenie 
standardów. Opcja zakładająca zniżkowe 
dostosowywanie standardów w kolejnych 
latach umożliwia faktyczną realizację 
ogólnego celu w zakresie redukcji. W 
związku z powyższym, począwszy od roku 
2013, bezpłatne przydzielanie uprawnień 
w oparciu o standardy i aktualny stan
produkcji powinno stać się regułą dla 
wszystkich sektorów i w całym 
wspomnianym okresie.

Uzasadnienie

Licytacja nie jest najlepszą opcją pozwalającą stworzyć wydajny pod względem kosztów i 
skuteczny system handlu emisjami, który rzeczywiście pomoże osiągnąć cele w zakresie 
redukcji jak najniższym kosztem. Lepszym systemem, który zapewni skuteczność pod 
względem ekologicznym przy jak najniższych kosztach, czego dowiodły aktualne badania 
firmy ECOFYS, prowadzone dla Międzynarodowej Federacji Przemysłowych Odbiorców 
Energii (IFIEC), jest przydzielanie uprawnień w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W przypadku pozostałych sektorów 
objętych systemem wspólnotowym należy 
przewidzieć system przejściowy, w ramach 
którego bezpłatne uprawnienia w 2013 r. 
stanowiłyby 80 % kwoty odpowiadającej 
udziałowi łącznych ogólnowspólnotowych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007 
w łącznej rocznej liczbie uprawnień 
przydzielonych w całej Wspólnocie. Liczba 
bezpłatnych uprawnień powinna się 
następnie corocznie zmniejszać o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

skreślony
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Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby uniknąć nadmiernej biurokracji 
i nagrodziła najlepsze przedsiębiorstwa w sektorze. Aby przeciwdziałać przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji oraz nieuczciwej konkurencji zagrażającej produkcji europejskiej 
ze strony krajów, które nie zobowiązały się do przestrzegania kompleksowych porozumień 
międzynarodowych dotyczących zmian klimatycznych, powinno się wykorzystać wymóg 
importu przydziałów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie
rynku. Omawiane przepisy nie mogą 
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 

(18) System bezpłatnych uprawnień dla 
instalacji powinien zostać ustanowiony na 
podstawie zharmonizowanych, 
ogólnowspólnotowych przepisów 
(„standardów”), tak aby maksymalnie 
ograniczyć zakłócenia konkurencji we 
Wspólnocie. Przepisy te powinny 
uwzględniać technologie charakteryzujące 
się najniższymi emisjami gazów 
cieplarnianych i najniższym zużyciem 
energii. Przepisy te nie powinny stanowić 
zachęty do zwiększania emisji 
pochodzących z niewydajnych instalacji.
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rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 
pozostaną z rezerwy dla nowych 
podmiotów, powinny zostać sprzedane w 
drodze licytacji.

Uzasadnienie

Główny mechanizm rozdzielania uprawnień do emisji powinien stanowić standard oparty na 
rzeczywistej produkcji dla wszystkich sektorów. Wobec tego żadne przepisy dodatkowe 
dotyczące nowych podmiotów itp. nie są konieczne i mogą zostać zniesione. System 
uprawnień oparty na standardach i rzeczywistej produkcji umożliwia wzrost wydajnym 
producentom kosztem niewydajnych i na korzyść ogólnego celu dotyczącego polityki 
klimatycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
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wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 %
przydziałów dla sektorów lub podsektorów
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 
celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota przyjmie 
również system bezpłatnych przydziałów, 
oparty na standardach, w sektorach lub
podsektorach spełniających odpowiednie
kryteria.

Uzasadnienie

System oparty na standardach, którego podstawą jest najlepsza dostępna technologia, 
stanowi najwydajniejsze rozwiązanie, również pod względem kosztów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna zatem dokonać (20) Komisja powinna zatem dokonać 
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przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2011 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r.
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji. Energochłonne 
sektory przemysłu, które uznaje się za 
narażone na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, mogłyby otrzymać 
większą liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lub mogłyby zostać objęte systemem 
wyrównawczym, celem stworzenia 
równych warunków dla instalacji we 
Wspólnocie narażonych na powyższe 
ryzyko i dla instalacji w krajach trzecich. 
System taki nakładałby na importerów 
wymogi, które nie mogłyby być bardziej 
korzystne niż wymogi mające 
zastosowanie do instalacji w obrębie UE, 
na przykład przez obowiązek wykupienia 
uprawnień do emisji. Wszelkie podjęte 
działania musiałyby być zgodne z 
zasadami UNFCCC, a w szczególności z 
zasadą wspólnych, ale zróżnicowanych 
obowiązków i odpowiadających im 
możliwości, przy uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji krajów najsłabiej 
rozwiniętych. Musiałyby one być również 
zgodne z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Wspólnoty, w tym z 
Porozumieniem WTO.

przeglądu sytuacji najpóźniej do czerwca 
2010 r., przeprowadzić konsultacje ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi oraz, w świetle wyniku 
negocjacji międzynarodowych, przedłożyć 
sprawozdanie wraz z odpowiednimi 
wnioskami legislacyjnymi. W związku z 
tym najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r.
Komisja powinna określić, które 
energochłonne sektory lub podsektory 
przemysłu narażone są na ryzyko związane 
z przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich. Komisja 
powinna oprzeć swoją analizę na ocenie 
braku możliwości wliczenia kosztów 
wymaganych uprawnień do emisji w ceny 
produktów bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które nie 
podlegają porównywalnym środkom na 
rzecz ograniczenia emisji.
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Uzasadnienie

Przyjęcie systemu opartego na standardach doprowadzi do zminimalizowania ryzyka 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów o mniej restrykcyjnej polityce w zakresie 
ochrony środowiska. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego wskazanie sektorów, które mogłyby 
zostać dotknięte problemem przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów o mniej 
restrykcyjnej polityce w zakresie ochrony środowiska, jest przewidziane dopiero na 2010 r. 
Spowodowałoby to jedynie opóźnienie wszelkich niezbędnych inwestycji. Komisji powinien 
wystarczyć jeden rok na podjęcie decyzji.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak inne sektory, 
które przejściowo otrzymują bezpłatne 
przydziały, a nie jak producenci energii 
elektrycznej. Oznacza to, że w 2013 r. 
80 % uprawnień powinno zostać 
przyznanych bezpłatnie, a następnie liczba 
bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa 
powinna corocznie zmniejszać się o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia w 
sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany w sposób 
odzwierciedlający jego zdolność do 
znalezienia paliw zastępczych w 
perspektywie średnio- i długoterminowej. 
Oznacza to, że w 2013 r. 80 % uprawnień 
powinno zostać przyznanych bezpłatnie, a 
następnie liczba bezpłatnych uprawnień dla 
lotnictwa powinna corocznie zmniejszać 
się o stałą kwotę, aż do likwidacji 
bezpłatnych uprawnień w roku 2020. 
Wspólnota i jej państwa członkowskie 
powinny w dalszym ciągu dążyć do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego]. Komisja 
powinna przyjąć wszelkie niezbędne 
środki mające na celu złagodzenie 
ewentualnych negatywnych skutków 
gospodarczych i społecznych w 
najbardziej oddalonych regionach Unii 
Europejskiej oraz na wyspach (również w 
państwach członkowskich będących 
małymi wyspami), a także na słabo 
zaludnionych obszarach północnych, do 
których postanowienia niniejszej 
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dyrektywy mają zastosowanie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących sprzedaży
przydziałów emisji w drodze licytacji, 
tymczasowego ogólnowspólnotowego 
przydziału uprawnień, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli emisji, 
akredytacji kontrolerów oraz 
wprowadzenia ujednoliconych przepisów 
dotyczących projektów. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy oraz jej uzupełnienie przez 
dodanie lub modyfikację nowych, innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących rozdziału
przydziałów emisji w ramach modelu 
opartego na standardach, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli emisji, 
akredytacji kontrolerów oraz 
wprowadzenia ujednoliconych przepisów 
dotyczących projektów. Ponieważ środki te 
mają zakres ogólny i mają na celu zmianę 
innych niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy oraz jej uzupełnienie przez 
dodanie lub modyfikację nowych, innych 
niż istotne elementów, powinny one zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

Uzasadnienie

Rezygnuje się z tymczasowego bezpłatnego przydziału uprawnień, ponieważ model oparty na 
standardach ma być również stosowany w odniesieniu do energochłonnych sektorów. W 
ramach modelu opartego na standardach sprzedaż w drodze licytacji powinna mieć miejsce 
tylko wówczas, jeżeli dana lokalizacja nie spełnia standardów.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli liczba przydziałów przyznanych 
dodatkowo operatorom w danym sektorze 
ze względu na wzrost produkcji zgodnie z 
drugim zdaniem art. 10a ust. 2 przekracza 
liczbę przydziałów zwróconych przez 
operatorów w tym sektorze z powodu 
niższej redukcji zgodnie z korektami ex 
post, wówczas standardy dla tego 
konkretnego sektora obniża się w roku 
następującym po roku, w którym 
wystąpiła nierównowaga, zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3], 
w sposób gwarantujący osiągnięcie celu w 
zakresie ogólnego ograniczenia emisji w 
ramach stosowania art. 9. W tym celu 
właściwe organy informują Komisję do 
dnia 30 kwietnia każdego roku o tym, czy 
przekroczona została liczba przydziałów 
dotyczących emisji.

Uzasadnienie

Przydzielanie bezpłatnych uprawnień z korektą ex post w związku z rzeczywistą produkcją 
gwarantuje osiągnięcie celu w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz umożliwia znaczny 
wzrost i uniknięcie nadzwyczajnych zysków (co wykazało badanie ECOFYS dotyczące metody 
IFIEC). W przypadku wyższej produkcji korekta ex post mogłaby oznaczać dodatkowe 
przydziały w jednym roku. Należy jednak zagwarantować osiągnięcie ogólnego celu. Wobec 
tego jeżeli przyznane uprawnienia będą wykraczać poza plan, różne standardy zostaną 
poddane korekcie zniżkowej, zgodnie z mechanizmem korekcyjnym, który zostanie ustalony w 
oparciu o art. 23 ust. 3.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
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Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10
Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie 
zgodnie z art. 10a.
2. Całkowita liczba przydziałów, które 
mają zostać sprzedane w drodze licytacji 
przez państwa członkowskie, składa się z:
(a) 90 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między państwa 
członkowskie w proporcjach 
odpowiadających udziałom 
poszczególnych państw członkowskich w 
emisjach z 2005 r., skontrolowanych w 
ramach systemu wspólnotowego.
(b) 10 % całkowitej liczby przydziałów, 
które mają zostać sprzedane w drodze 
licytacji, rozdzielonych między określone 
państwa członkowskie w interesie 
solidarności i wzrostu we Wspólnocie, ze 
skutkiem w postaci zwiększenia liczby 
przydziałów, które państwa te sprzedają w 
drodze licytacji zgodnie z lit. a), o wartości 
procentowe określone w załączniku IIa.
Do celów lit. a), udziały państw 
członkowskich, które nie były objęte 
systemem wspólnotowym w 2005 r., są 
obliczane przy wykorzystaniu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
emisji w tych państwach w ramach 
systemu wspólnotowego w roku 2007.
Tam, gdzie to konieczne, wartości 
procentowe, o których mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), są proporcjonalnie 
dostosowywane, tak by zapewnić 
redystrybucję w wysokości 10 %.
3. Co najmniej 20 % dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, o 
których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 

skreślony
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przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:
a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;
b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r.;
c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;
d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz
g) pokrycie kosztów zarządzania systemem 
wspólnotowym.
4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych 
celów.
5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
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harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży przydziałów w drodze 
licytacji, tak by zapewnić prowadzenie tej 
sprzedaży w sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący. Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].”

Uzasadnienie

Sprzedaż w drodze licytacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oznacza 
maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów bez dodatkowych korzyści w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy podatek od emisji CO2, który zapłacą 
konsumenci. Jeżeli roczne oszczędności konsumentów w UE mają wynieść nawet 55 mld euro, 
a ceny za 1 MWh być niższe o 20–30 euro bez kwestionowania skuteczności systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, nie może on opierać się na sprzedaży w drodze licytacji. Bezpłatne 
przydziały oparte na standardach i rzeczywistej produkcji mogą stanowić instrument wydajny 
pod względem kosztów i przyjazny z punktu widzenia środowiska.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6

1. Począwszy od roku 2013, państwa 
członkowskie rozdzielają bezpłatnie 
wszystkie przydziały na cały okres. Do 
dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja przyjmie 
ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
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i ust. 8. dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 i 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3]. Definicja 
sektorów, do których dyrektywa ma 
zastosowanie, stanowi jednak istotny 
element, wobec czego wszelkie jej zmiany 
wymagają stosownego rozporządzenia.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego na 
strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów w drodze licytacji nie jest potrzebna do osiągnięcia unijnego celu w 
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zakresie ograniczenia emisji CO2, ponieważ oznaczałaby ona dramatyczny wzrost cen 
energii, szkodziła konkurencyjności przemysłu i zmniejszyła siłę nabywczą konsumentów. 
Lepszym rozwiązaniem jest bezpłatny rozdział przydziałów połączony z ogólnounijnymi 
standardami i korektą ex post (przy uwzględnieniu rzeczywistej produkcji).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom 
służącym do ich składowania.

2. Instalacje otrzymują liczbę przydziałów 
odpowiadającą iloczynowi 
arytmetycznemu wartości oczekiwanej 
średniej rocznej wielkości produkcji, 
standardowi danej instalacji, a także 
liczbie lat kalendarzowych przypadających 
na okres przyznawania przydziałów od 
chwili oddania instalacji do użytku. Jeżeli 
wielkość produkcji w dowolnym roku 
kalendarzowym odbiega od spodziewanej 
średniej produkcji rocznej, wówczas 
operator – w przypadku niższej produkcji 
– zwraca odpowiedniemu organowi do 
dnia 30 kwietnia następnego roku liczbę 
przydziałów obliczoną w wyniku 
pomnożenia zredukowanej wielkości 
produkcji przez standard przypisany danej 
instalacji. Jeżeli produkcja wzrasta, 
wówczas odpowiedni organ przyznaje na 
wniosek i nie później niż do 30 kwietnia 
następnego roku dodatkowe przydziały na 
podstawie obliczeń wykonywanych tą 
samą metodą. Kluczowe standardy określa 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
[23 ust. 3]. Uwzględniają one techniczne 
możliwości redukcji w danych zakładach. 
Emisji, których nie da się uniknąć ze 
względów technicznych związanych z 
procesem, nie ogranicza się przy 
określaniu standardu. To samo dotyczy 
gazów odlotowych, których powstania nie 
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można uniknąć. Jeżeli gaz odlotowy 
wykorzystuje się jako paliwo, przydziały 
przyznaje się operatorowi instalacji 
wytwarzającej gaz odlotowy zgodnie z tymi 
samymi zasadami dotyczącymi 
przyznawania przydziałów, które stosuje 
się w ramach niniejszego ustępu.

Uzasadnienie

Rozdział przydziałów powinien być bezpłatny, zgodnie z ogólnounijnym standardem oraz 
korektą ex post uwzględniającą rzeczywistą produkcję. Taka metoda przyznawania 
przydziałów stanowi skuteczne narzędzie w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, 
a jej koszty są akceptowalne z perspektywy całej gospodarki. Ów model przyznawania 
przydziałów wprowadzono w nowym ustępie 2.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. a) Jeżeli w przypadku pewnych 
produktów lub procesów nie ustalono 
standardów zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3], danej instalacji 
przyznaje się przydziały emisji zgodnie ze 
średnim rocznym przydziałem w drugim 
okresie handlu przydziałami w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
skorygowanym w oparciu o współczynnik 
liniowy zgodnie z art. 9. Uwzględnia się 
techniczne możliwości redukcji w danych 
zakładach.

b) Jeżeli produkty lub procesy nie są 
objęte drugim okresem handlu, stosuje się 
zasadę przydzielania na podstawie 
przeszłych przydziałów (z ang.: 
„grandfathering”).
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Uzasadnienie

Należy przyjąć założenie, że ogólnie standardów nie można by obecnie przewidzieć dla 
wszystkich produktów i procesów. Może tak być w przypadku nader zróżnicowanych 
produktów, które są odpowiedzialne za niewielką część emisji w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Takim zakładom należy przyznać przydziały CO2 zgodnie z zasadą 
przydzielania na podstawie przeszłych przydziałów („grandfathering”).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w
związku z energią cieplną produkowaną w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji 
energii cieplnej jest corocznie 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

3. Wysoce wydajne zakłady wytwarzające 
energię cieplną w skojarzeniu z energią
elektryczną (CHP) w rozumieniu
dyrektywy 2004/8/WE otrzymują na czas 
nieokreślony bezpłatne przydziały emisji 
na poczet wytwarzanej energii 
elektrycznej i cieplnej w oparciu o 
standard.

Uzasadnienie

Wytwarzanie energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną to podstawa ochrony 
klimatu. Dyrektywa 2004/8/WE wymaga utrzymywania i rozbudowywania wysoce wydajnych 
zakładów wytwarzających energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną oraz wspiera 
działania zmierzające w tym kierunku. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń wynikających ze 
sprzedaży w drodze licytacji przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. W wielu 
przypadkach działania państw członkowskich na rzecz zakładów stosujących technologię 
CHP nie przyniosłyby pożądanych rezultatów, nastąpiłby spadek produkcji w istniejących 
zakładach wytwarzających energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, a przyszłe 
plany rozbudowy mogłyby się nie powieść. Jeżeli sprzedaż w drodze licytacji ma stanowić 
główny mechanizm przyznawania przydziałów emisji podmiotom wytwarzającym energię 
elektryczną, wówczas wprowadzenie wyjątku dla zakładów wytwarzających energię cieplną w 
skojarzeniu z energią elektryczną i wyłączenie ich ze sprzedaży przydziałów w drodze licytacji 
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sprzyja ochronie klimatu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 6  akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów.

skreślony

Uzasadnienie

Sprzedawanie elektrowniom przydziałów CO2 w drodze licytacji stanowi niepotrzebne i 
wysokie koszty dla konsumentów. Mechanizm bezpłatnego przyznawania przydziałów, oparty 
na standardach i rzeczywistej produkcji, stanowi wydajniejszy system handlu uprawnieniami 
do emisji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana o 
taką samą liczbę przydziałów, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 
2020.

skreślony
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Uzasadnienie

Sprzedaż w drodze licytacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oznacza 
maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów bez dodatkowych korzyści w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy podatek od emisji CO2, który zapłacą 
konsumenci. Jeżeli roczne oszczędności konsumentów w UE mają wynieść nawet 55 mld euro, 
a ceny za 1 MWh być niższe o 20–30 euro bez kwestionowania skuteczności systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, nie może on opierać się na sprzedaży w drodze licytacji. Bezpłatne 
przydziały oparte na standardach i rzeczywistej produkcji mogą stanowić instrument wydajny 
pod względem kosztów i przyjazny z punktu widzenia środowiska.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

skreślony

Uzasadnienie

Sprzedaż w drodze licytacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oznacza 
maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów bez dodatkowych korzyści w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy podatek od emisji CO2, który zapłacą 
konsumenci. Jeżeli roczne oszczędności konsumentów w UE mają wynieść nawet 55 mld euro, 
a ceny za 1 MWh być niższe o 20–30 euro bez kwestionowania skuteczności systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, nie może on opierać się na sprzedaży w drodze licytacji. Bezpłatne 
przydziały oparte na standardach i rzeczywistej produkcji mogą stanowić instrument wydajny 
pod względem kosztów i przyjazny z punktu widzenia środowiska.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a  ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].
Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę: 
a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;
b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;
c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;
d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 

skreślony
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stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.

Uzasadnienie

Sprzedaż w drodze licytacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oznacza
maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów bez dodatkowych korzyści w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy podatek od emisji CO2, który zapłacą 
konsumenci. Jeżeli roczne oszczędności konsumentów w UE mają wynieść nawet 55 mld euro, 
a ceny za 1 MWh być niższe o 20–30 euro bez kwestionowania skuteczności systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, nie może on opierać się na sprzedaży w drodze licytacji. Bezpłatne 
przydziały oparte na standardach i rzeczywistej produkcji mogą stanowić instrument wydajny 
pod względem kosztów i przyjazny z punktu widzenia środowiska.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Środki wsparcia określonych sektorów 
energochłonnych w przypadku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 

skreślony
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przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a; 

– włączenia do systemu wspólnotowego 
importerów produktów wytwarzanych 
przez sektory lub podsektory określone 
zgodnie z art. 10a.

Przy rozważaniu, które środki są 
właściwe, uwzględnia się również wszelkie 
wiążące porozumienia sektorowe 
prowadzące do zmniejszenia globalnych 
emisji w skali koniecznej do skutecznej 
walki ze zmianami klimatu, które można 
monitorować i kontrolować i które są 
przedmiotem obowiązkowych ustaleń w 
zakresie egzekwowania ich stosowania.”

Uzasadnienie

Większość tych trudności zniknie w ramach modelu opartego na standardach. Ze względu na 
dramatyczny wzrost cen energii standard dodatkowo sprzyja działalności inwestycyjnej w 
dziedzinie wydajnych technologii. Stanowi to kolejny aspekt przewagi konkurencyjnej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
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przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
1.

przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
2.

Uzasadnienie

Zmiana ta jest niezbędna w związku z przyjęciem systemu opartego na standardach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy  akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby władze regionalne 
dysponowały odpowiednimi informacjami 
na temat instalacji położonych na danym 
terytorium, tak by mogły ocenić wpływ 
wydatków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 
Spójności mających pomóc 
przedsiębiorstwom zarządzającym 
instalacjami w zmianie wykorzystywanej 
technologii na ekologiczne i odnawialne 
źródła energii.
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