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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ogólnym ujęciu sprawozdawca komisji opiniodawczej opowiada się za zmniejszeniem 
emisji gazów cieplarnianych i popiera dwa główne cele określone przez Radę Europejską:

– zmniejszenie o co najmniej 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. – wynoszące 
nawet 30% w przypadku międzynarodowego porozumienia zobowiązującego inne 
kraje rozwinięte do porównywalnego obniżenia emisji, zaś bardziej zaawansowane 
gospodarczo kraje rozwijające się do odpowiedniego wkładu na miarę ich zobowiązań 
i poszczególnych możliwości;

– 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do 
2020 r.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla jednak, że wysiłki na rzecz ograniczenia 
gazów cieplarnianych muszą mieć globalny charakter. Muszą w nich partycypować wszystkie 
kraje, a zatem Komisja musi uczynić, co w jej mocy, aby zapewnić osiągnięcie 
międzynarodowego porozumienia o szerokim zakresie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z Komisją, że należy współdzielić wysiłki, 
jakie każde z państw członkowskich podejmuje, aby przyczynić się do realizacji 
zobowiązania w sprawie ograniczenia wspólnotowych emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. 
przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł nieobjętych 
systemem EU ETS.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej odnosi się przychylnie do propozycji Komisji mającej 
na celu określenie wkładu poszczególnych państw członkowskich w realizację w latach 2013-
2020 wspólnotowego zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE (tj. źródeł nieobjętych systemem EU ETS). Przewiduje 
ona ocenę ograniczenia emisji, jakie nastąpiło w wyniku wdrożenia niniejszej decyzji. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera również elastyczność, jaką dysponują państwa 
członkowskie, którym umożliwia się stosowanie poświadczonych redukcji emisji, które są 
rezultatem projektów realizowanych w ramach mechanizmu czystego rozwoju na podstawie 
art. 12 protokołu z Kioto oraz rezultatem działań na rzecz ograniczenia emisji z krajów 
trzecich. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wyraża jednak obawę, że system mógłby zakłócić 
konkurencję w UE, gdyby państwa członkowskie nie wdrożyły go w podobny sposób. 
Przedsiębiorstwa UE mogą również ucierpieć w ramach międzynarodowej konkurencji. 

W tym kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że Komisja powinna stale 
monitorować skutki dla konkurencji w całej UE i w skali międzynarodowej oraz przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu do 2016 r. ogólne sprawozdanie na ten temat.
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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna 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 decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz 
o wykorzystaniu kredytów zgodnie z art. 4.

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji nr
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o aspektach konkurencji 
i rocznych emisjach powstałych w wyniku 
wdrożenia art. 3 oraz o wykorzystaniu 
kredytów zgodnie z art. 4 niniejszej 
decyzji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co dwa lata od wejścia niniejszej 
decyzji w życie Komisja sporządza 
sprawozdanie zawierające ocenę skutków 
wdrożenia wynikających z niej
zobowiązań państw członkowskich dla 
konkurencji na szczeblu krajowym, UE 
i międzynarodowym.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
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Mechanizm zgodności
W przypadkach gdy emisje gazów 
cieplarnianych danego państwa 
członkowskiego pochodzące ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
przekraczają roczny limit emisji gazów 
cieplarnianych określony w art. 3 
niniejszej decyzji, takie państwo 
członkowskie płaci karę za nadwyżkę 
emisji odpowiadającą wartości określonej 
w art. 16 dyrektywy 2003/87/WE. Kara za 
nadwyżkę emisji wpłacana jest na 
wspólnotowy fundusz przeznaczony na 
finansowanie środków łagodzących skutki 
zmian klimatu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany mające zastosowanie w związku 
z zawarciem przyszłego 

międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu

Zawarcie przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu

1. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się po zawarciu 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu prowadzącego 
do obowiązkowych redukcji 
przekraczających ograniczenia emisji 
określone w art. 3.

W terminie sześciu miesięcy od chwili 
zawarcia porozumienia 
międzynarodowego w sprawie zmian 
klimatu prowadzącego do obowiązkowych 
redukcji przekraczających ograniczenia 
emisji określone w art. 3, Komisja 
przedkłada wniosek legislacyjny, 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
określoną w art. 251 Traktatu, określający 
wkład poszczególnych państw 
członkowskich w dodatkowe starania 
Wspólnoty na rzecz redukcji emisji.

2. Od roku zawarcia porozumienia, 
o którym mowa w ust. 1 wspólnotowe 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną 
dalej ograniczone o ilość równą 
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całkowitemu dodatkowemu ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie ze wszystkich źródeł, do 
których międzynarodowe porozumienie 
zobowiązuje Wspólnotę, pomnożoną przez 
udział Wspólnoty w całkowitych 
redukcjach emisji gazów cieplarnianych 
na rok 2020, do których przyczyniają się 
państwa członkowskie poprzez 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE zgodnie z art. 3.
3. Każde państwo członkowskie przyczynia 
się do realizacji dodatkowego wysiłku 
Wspólnoty na rzecz ograniczenia emisji 
proporcjonalnie do swojego udziału 
w całkowitych emisjach Wspólnoty ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
na rok 2020 zgodnie z art. 3.
Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa 
w art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.
Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.
5. Komisja przyjmuje środki w celu 
zapewnienia możliwości wykorzystywania 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących 
z projektów lub wykorzystywania przez 
państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, 
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stosownie do potrzeb. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 9 ust. 2.

Uzasadnienie

Reakcja na zakończenie negocjacji w sprawie porozumienia międzynarodowego nie powinna 
być wywoływana automatycznie, lecz podlegać ocenie i decyzjom politycznym. Co za tym 
idzie, zakres wkładu powinien być określany w odniesieniu do wyników odnośnych negocjacji 
międzynarodowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza sprawozdanie 
zawierające ocenę stosowania niniejszej 
decyzji. Komisja przedkłada wspomniane 
sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszą wnioski, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 31 października 2016 r.

Komisja sporządza sprawozdanie 
zawierające ocenę stosowania niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie zawiera również 
ocenę skutków wdrażania niniejszej 
decyzji dla konkurencji na szczeblu 
krajowym, UE i międzynarodowym.
Komisja przedkłada wspomniane 
sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszą wnioski, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 31 października 2016 r.
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