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Poprawka 39
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła wspólnotowy system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, który służy wspieraniu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób opłacalny i ekonomiczny.

(1) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła wspólnotowy system handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych, który służy wspieraniu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
sposób opłacalny i ekonomiczny bez 
uszczerbku dla stanu środowiska i zdrowia 
publicznego.

Or. pl

Uzasadnienie

Priorytetem w UE jest utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zdrowia publicznego.

Poprawka 40
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze. 
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na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Najnowsze sprawozdanie z oceny 
przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się. 

Or. pl

Uzasadnienie

Źródła naukowe wskazują również na możliwy i bardzo prawdopodobny brak związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy fluktuacjami średnich temperatur rocznych, mierzonych 
na powierzchni Ziemi a stężeniami gazów cieplarnianych w atmosferze ziemskiej. Jeżeli takie 
przypuszczenia zostaną potwierdzone, koszty i straty, jakie przyniosą potencjalne, wieloletnie 
działania regulacyjne, ingerujące w gospodarkę Wspólnoty, doprowadzą do znacznego 
osłabienia jej dynamiki, bez żadnych wymiernych korzyści a także, w sposób pośredni, 
poprzez brak środków, zahamują ekokonwersję tej gospodarki.

Poprawka 41
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
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dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Najnowsze odkrycia 
naukowe wskazują, że stężenie ditlenku 
węgla w atmosferze musi zostać 
zredukowane do poziomu poniżej 350 
części na milion, co oznaczałoby 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
o 60% do 2035 r. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ sytuacja klimatyczna jest poważniejsza niż wcześniej sądzono, na spotkaniu, które 
odbyło się niedawno w Tällbergu w Szwecji, z udziałem naukowców z NASA i Stockholm 
Environment Institute, zasugerowano konieczność zmniejszenia zawartości CO2 w atmosferze 
do poziomu poniżej 350 ppm (części na milion), aby uniknąć katastrofalnych skutków. Do 
niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r.
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Poprawka 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Najnowsze odkrycia 
naukowe wskazują, że stężenie ditlenku 
węgla w atmosferze musi zostać 
zredukowane do poziomu poniżej 350 
części na milion, co oznaczałoby 
wyznaczenie wspólnotowego celu emisji 
gazów cieplarnianych na poziomie 60% 
do 2030 r.  Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ sytuacja klimatyczna jest poważniejsza niż wcześniej sądzono, na spotkaniu, które 
odbyło się niedawno w Tällbergu w Szwecji, z udziałem naukowców z NASA i Stockholm 
Environment Institute, zasugerowano konieczność zmniejszenia zawartości CO2 w atmosferze 
do poziomu poniżej 350 ppm (części na milion), aby uniknąć katastrofalnych skutków. Do 
niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r.

Poprawka 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 
Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
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krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

krajów rozwiniętych oraz krajów 
uprzemysłowionych w ostatnim czasie w 
proces redukcji emisji, a także zachęcenia 
do udziału w nim krajów rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście stale rosnącego udziału w emisjach krajów uprzemysłowionych w ostatnim 
czasie, konieczne jest, by za cel obrano zapewnienie ich udziału w procesie, a nie jedynie 
zachęcenie ich do takiego udziału.

Poprawka 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 

(2) Podstawowym celem Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), jest osiągnięcie stabilizacji 
stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze 
na poziomie pozwalającym zapobiec 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Najnowsze sprawozdanie z 
oceny przygotowane przez Międzyrządowy 
Zespół do spraw Zmiany Klimatu (IPCC) 
pokazuje, że osiągnięcie powyższego celu 
wymaga, by rok 2020 był ostatnim rokiem 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych w 
skali światowej. Oznacza to konieczność 
zwiększenia wysiłków ze strony 

Adlib Express Watermark



AM\732961PL.doc 9/97 PE409.565v01-00

PL

Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych w proces redukcji 
emisji, a także zachęcenia do udziału w 
nim krajów rozwijających się.

Wspólnoty oraz szybkiego włączenia 
krajów rozwiniętych oraz krajów 
uprzemysłowionych w ostatnim czasie w 
proces redukcji emisji, a także zachęcenia 
do udziału w nim krajów rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście stale rosnącego udziału w emisjach krajów uprzemysłowionych w ostatnim 
czasie, konieczne jest, by za cel obrano zapewnienie ich udziału w procesie, a nie jedynie 
zachęcenie ich do takiego udziału.

Poprawka 45
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 80%
w stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki a wszystkie zastosowania paliw 
kopalnianych powinny podlegać tym 
samym ograniczeniom w celu 
zagwarantowania pełnego 
wyeksponowania kosztów i obciążeń w 
całym systemie. 
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Poprawka 46
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Przyznała także, że do roku 
2050 światowa emisja gazów 
cieplarnianych powinna zostać 
zmniejszona o co najmniej 50% w 
stosunku do poziomu z 1990 r. oraz że 
kraje rozwinięte powinny nadal odgrywać 
wiodącą rolę zobowiązując się do 
zbiorowych redukcji rzędu 60%-80%. Do 
ograniczenia poziomu emisji powinny 
przyczynić się wszystkie sektory 
gospodarki, w tym sektor transportu 
morskiego i lotniczego. Transport lotniczy 
przyczynia się do 20% i 30% redukcji 
emisji dzięki włączeniu go w system 
wspólnotowy. Do momentu objęcia 
transportu morskiego systemem 
wspólnotowym, co powinno nastąpić nie 
później niż w 2015 r., emisje pochodzące 
z transportu morskiego muszą być 
uwzględnione w decyzji w sprawie działań 
państw członkowskich na rzecz 
dotrzymania do 2020 r. zobowiązań 
Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.
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Uzasadnienie

Dodaje cele krajów uprzemysłowionych z konkluzji Rady Europejskiej z marca 2007 r. do 
poprawki nr 3 złożonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 47
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % 
w stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
ograniczenia poziomu emisji powinny 
przyczynić się wszystkie sektory 
gospodarki, w tym sektor transportu 
morskiego i lotniczego. Transport lotniczy 
przyczynia się do 20 i 30% redukcji emisji 
(pod warunkiem, że inne kraje rozwinięte 
oraz inne kraje emitujące znaczne ilości 
gazów cieplarnianych przystąpią do tej 
międzynarodowej umowy) dzięki 
włączeniu go w system wspólnotowy. Do 
momentu objęcia transportu morskiego 
systemem wspólnotowym, co powinno 
nastąpić nie później niż w 2015 r., emisje 
pochodzące z transportu morskiego muszą 
być uwzględnione w decyzji w sprawie 
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działań państw członkowskich na rzecz 
dotrzymania do 2020 r. zobowiązań 
Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(4) Działania na rzecz osiągnięcia celów 
długoterminowych wymagają jasnego 
określenia harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
40% w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy odpowiednio dopasować liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji sektorów 
objętych systemem wspólnotowym, które 
podjęły się ograniczenia emisji o dwie 
trzecie, traktując jako punkt odniesienia 
dla określenia wysokości ograniczenia 
skontrolowane emisje z 2005 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Do niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r. Aby 
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zmniejszyć emisje w sposób kontrolowany i rentowny cel zmiejszenia emisji wyznaczony na 
2020 r. musi być bardziej ambitny.

Poprawka 49
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
30% w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy obniżyć liczbę uprawnień do emisji 
przydzielonych w odniesieniu do tych 
instalacji poniżej pułapu odpowiadającego 
dwóm trzecim ograniczenia emisji przez 
Wspólnotę -30% celu do 2020 r.  Komisja 
powinna najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2010 r. określić całkowity pułap na 2020 
r., a także podział uprawnień 
przeznaczonych do licytacji między 
państwa członkowskie oraz współczynnik 
liniowy redukcji w odniesieniu do 
skontrolowanych poziomów emisji z 2005 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, według którego 
istnieje 50% prawdopodobieństwo utrzymania wzrostu temperatury o +2C, zakłada, że kraje 
uprzemysłowione zredukują u siebie do 2020 r. emisje o 25-40% w porównaniu do poziomów 
z 1990 r., a ponadto nastąpi znaczna zmiana w zwyczajowym postępowaniu stron 
nieuwzględnionych w załączniku I.   Redukcje będą tym kosztowniejsze im dłuższe będzie 
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opóźnienie w ich wprowadzaniu, tak więc UE powinna przyjąć cel redukcji na poziomie 30% 
jako punkt wyjściowy w przypadku środków krajowych.

Poprawka 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005, co stanowi w 
przybliżeniu 30% poziomów z 1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2, 
jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu EU ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.
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Poprawka 51
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005. Odnośnie do 
ewentualnej 30% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomów z 
1990 r. liczba uprawnień do emisji 
przyznanych tym instalacjom powinna 
zostać określona do dnia 30 czerwca 2009 
r.

Or. en

Uzasadnienie

W razie gdyby osiągnięte zostało ogólnoświatowe porozumienie w 2009 r. konieczne jest 
wypracowanie celu na poziomie 30%. Dnia 30 czerwca 2009 r. (2010 r. w aktualnym 
wniosku) Komisja określi także, które energochłonne sektory lub podsektory gospodarki mogą 
być narażone na przenoszenie wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.
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Poprawka 52
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005. Aby zmniejszyć 
rozmiar przejścia z 20% do 30%, 
wskazane byłoby przyjęcie od razu, 
w ramach EU ETS, celu 25% 
ograniczenia emisji.

Or. nl

Poprawka 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 

(4) Działania na rzecz osiągnięcia 
powyższych celów długoterminowych 
wymagają jasnego określenia 
harmonogramu redukcji emisji 
pochodzących z instalacji objętych 
wspólnotowym systemem handlu 
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przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005.

przydziałami emisji. Aby w ekonomicznie 
uzasadniony sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
20 % w stosunku do poziomu z 1990 r., 
należy do roku 2020 r. obniżyć liczbę 
uprawnień do emisji przydzielonych w 
odniesieniu do tych instalacji o 21 % w 
stosunku od poziomu emisji z tych 
instalacji w roku 2005, co stanowi ponad 
30% poziomów z 1990 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2, 
jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu EU ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.

Poprawka 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
40%, w szczególności aby osiągnąć to, co 
zdaniem naukowców uważane jest za 
konieczne do uniknięcia groźnych zmian 
klimatu.

Or. en
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Uzasadnienie

Do niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r. Aby 
zmniejszyć emisje w sposób kontrolowany i rentowny cel zmniejszenia emisji wyznaczony na 
2020 r. musi być bardziej ambitny.

Poprawka 55
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
30%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji do 
roku 2020, które zdaniem naukowców 
uważane jest za konieczne do uniknięcia 
groźnych zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, według którego 
istnieje 50% prawdopodobieństwo utrzymania wzrostu temperatury o +2C, zakłada, że kraje 
uprzemysłowione zredukują u siebie do 2020 r. emisje o 25-40% w porównaniu do poziomów 
z 1990 r., a ponadto nastąpi znaczna zmiana w zwyczajowym postępowaniu stron 
nieuwzględnionych w załączniku I.   Redukcje będą tym kosztowniejsze im dłuższe będzie 
opóźnienie w ich wprowadzaniu, tak więc UE powinna przyjąć cel redukcji na poziomie 30% 
jako punkt wyjściowy w przypadku środków krajowych.
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Poprawka 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu 
wspólnotowego, po zawarciu 
międzynarodowej umowy, należy 
ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 30% 
do roku 2020, które zdaniem naukowców 
uważane jest za konieczne do uniknięcia 
groźnych zmian klimatu, pod warunkiem, 
że inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnych redukcji emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się będą miały taki wkład w 
redukcje, który będzie adekwatny do 
zakresu ich odpowiedzialności oraz do ich 
odpowiednich możliwości. W oparciu o 
dane naukowe powinno się zapewnić 
uczciwy rozkład obciążeń na system 
wspólnotowy oraz inne sektory 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie dalsze redukcje w UE muszą odpowiadać równoważnym środkom podejmowanym 
przez kraje narażone na przenoszenie na ich terytorium wysokoemisyjnych produkcji. Jest to 
zgodne z konkluzjami prezydencji Rady Europejskiej, której spotkanie odbyło się 8 i 9 marca 
2008 r.  Konieczne redukcje oparte na badaniach naukowych mogą ulec zmianie w związku z 
postępem nauki. W oparciu o dane naukowe powinno się zapewnić uczciwy rozkład obciążeń 
na sektor w systemie ETS oraz inne sektory pozostające poza systemem ETS.
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Poprawka 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 30% 
do roku 2020, które zdaniem naukowców 
uważane jest za konieczne do uniknięcia 
groźnych zmian klimatu, pod warunkiem 
że inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnych redukcji emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się będą miały taki wkład w 
redukcje, który będzie adekwatny do 
zakresu ich odpowiedzialności oraz do ich 
odpowiednich możliwości. W oparciu o 
dane naukowe powinno się zapewnić 
uczciwy rozkład obciążeń na system 
wspólnotowy oraz inne sektory 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie dalsze redukcje w UE muszą odpowiadać równoważnym środkom podejmowanym 
przez kraje narażone na przenoszenie na ich terytorium wysokoemisyjnych produkcji. Jest to 
zgodne z konkluzjami prezydencji Rady Europejskiej, której spotkanie odbyło się 8 i 9 marca 
2008 r. Konieczne redukcje oparte na badaniach naukowych mogą ulec zmianie w związku z 
postępem nauki. W oparciu o dane naukowe powinno się zapewnić uczciwy rozkład obciążeń 
na sektor w systemie ETS oraz inne sektory pozostające poza systemem ETS.
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Poprawka 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 20 
%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 30 
% do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu. Po 
ustanowieniu przepisów obniżających 
emisję do 30% należy przeprowadzić 
analizę globalnego obniżenia emisji 
światowej, biorąc pod uwagę kraje 
pozawspólnotowe. Należy zapewnić 
sprawiedliwy, oparty na naukowych 
przesłankach, podział obciążeń pomiędzy 
wspólnotowym systemem a pozostałymi 
gałęziami gospodarki.

Or. pl

Uzasadnienie

Wszelkie dalsze redukcje w UE muszą być zgodne z podobnymi działaniami podjętymi przez 
kraje, do których istnieje ryzyko wycieku emisji dwutlenku węgla. Jest to zgodne z Wnioskami 
Prezydencji przedstawionymi przez Radę Unii Europejskiej w dniach 8 i 9 marca 2008. 
Naukowo wyznaczana konieczność ograniczania emisji może zmieniać się wraz ze stanem 
wiedzy. Należy zapewnić sprawiedliwy, oparty na naukowych przesłankach, podział obciążeń 
pomiędzy sektorami objętymi i nieobjętymi Systemem Handlu Emisjami.
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Poprawka 59
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 
20 %, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 
30 % do roku 2020, które zdaniem 
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia groźnych zmian klimatu.

(5) Celem zwiększenia pewności i 
przewidywalności systemu wspólnotowego 
należy ustanowić przepisy umożliwiające 
zwiększenie wkładu tego systemu w 
osiągnięcie łącznej redukcji o więcej niż 20 
%, w szczególności w związku z 
wyznaczonym przez Radę Europejską 
celem w postaci zmniejszenia emisji o 30 
% do roku 2020, które zdaniem części
naukowców uważane jest za konieczne do 
uniknięcia zmian klimatu.

Or. pl

Uzasadnienie

Jedynie część środowiska naukowego popiera nieudowodnioną tezę o ścisłej korelacji 
pomiędzy emisją gazów cieplarnianych ze źródeł antropogeniczncy i obserwowanymi 
zmianami klimatycznymi. Istnieje poważne przypuszczenie, że obserwowane zmiany klimatu 
mają charakter naturalny lub są związane z innymi czynnikami.

Poprawka 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Najnowsze odkrycia naukowe 
wskazują, że aby zapobiec ingerencji 
człowieka w warunki klimatyczne stężenie 
ditlenku węgla w atmosferze musi zostać 
zredukowane do poziomu 350 części na 
milion, co oznaczałoby wyznaczenie 
wspólnotowego wewnętrznego celu emisji 
gazów cieplarnianych na poziomie 40% w 
2020 r. i 60% w 2030 r. Ten cel i 
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zobowiązanie powinno znaleźć się w 
negocjacjach przyszłej umowy 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 61
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Doświadczenia zgromadzone w trakcie 
pierwszego okresu handlu uprawnieniami 
do emisji pokazują wprawdzie potencjał 
systemu wspólnotowego, a sfinalizowanie 
krajowych planów rozdzielania na drugi 
okres handlu doprowadzi do znacznego 
zmniejszenia emisji do roku 2012, 
jednakże przeprowadzony przegląd 
potwierdził, że konieczne jest większe 
ujednolicenie systemu handlu, które 
umożliwi wykorzystanie w większym 
stopniu jego zalet i pozwoli uniknąć 
zakłóceń na rynku wewnętrznym, a także 
ułatwi powiązanie go z innymi systemami 
handlu emisjami. Należy również 
zwiększyć przewidywalność systemu oraz 
rozszerzyć zakres jego obowiązywania 
przez włączenie kolejnych sektorów i 
gazów cieplarnianych, aby wzmocnić 
sygnał cenowy CO2 konieczny do 
przyspieszenia niezbędnych inwestycji 
oraz stworzyć nowe możliwości 
ograniczenia emisji, co doprowadzi do 
zmniejszenia całkowitych kosztów 
redukcji emisji i zwiększenia wydajności 
systemu.

(7) Doświadczenia zgromadzone w trakcie 
pierwszego okresu handlu uprawnieniami 
do emisji pokazują wprawdzie potencjał 
systemu wspólnotowego, a sfinalizowanie 
krajowych planów rozdzielania na drugi 
okres handlu doprowadzi do znacznego 
zmniejszenia emisji do roku 2012, 
jednakże przeprowadzony przegląd 
potwierdził, że konieczne jest większe 
ujednolicenie systemu handlu, które 
umożliwi wykorzystanie w większym 
stopniu jego zalet i pozwoli uniknąć 
zakłóceń na rynku wewnętrznym, a także 
ułatwi powiązanie go z innymi systemami 
handlu emisjami.

Or. pl
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Uzasadnienie

Rozszerzanie zakresu obowiązywania systemu poprzez włączanie do niego nowych sektorów 
gospodarki oraz innych gazów, w sytuacji nie w pełni potwierdzonego naukowo wpływu na 
klimat, jest nieuzasadnione.

Poprawka 62
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Drzewa stojące, ale także drewno 
i jego pochodne są bardzo ważne dla 
sekwestracji i składowania dwutlenku 
węgla. Tarcica pozwala ponadto - dzięki 
zastąpieniu paliw kopalnych - walczyć 
z efektem cieplarnianym. Lasy są zatem 
prawdziwymi naturalnymi magazynami 
dwutlenku węgla, który jednak jest 
uwalniany do atmosfery, gdy lasy są 
karczowane i palone, dlatego też istotne 
jest wprowadzenie mechanizmów ochrony 
lasów, aby złagodzić zmiany klimatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się, że 20% światowych emisji gazów cieplarnianych jest powodowane zmianą 
sposobu użytkowania gruntów (na przykład wylesianiem obszarów tropikalnych). 
Przywołując wyłącznie przykład wylesiania, wynikające roczne światowe emisje gazów 
cieplarnianych sięgają 6 mld ton równoważnika CO2. Wyłącznie we Francji, samo 
składowanie stanowi 15,6 mln ton dwutlenku węgla, przy czym 10% to wychwycone emisje 
gazów cieplarnianych. Wartość substytucji szacowana jest na 14 mln ton dwutlenku węgla. 
Gdyby nie lasy i drewno, Francja wytwarzałaby 108 mln ton dwutlenku węgla więcej, czyli 
około 20% więcej.
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Poprawka 63
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 b) Biorąc pod uwagę istotny potencjał 
sektora leśnego dla łagodzenia ocieplenia 
klimatu należy wprowadzić zachęty 
mające na celu jego waloryzację i rozwój, 
przy jednoczesnym poszanowaniu innych 
funkcji pełnionych przez lasy.

Or. fr

Uzasadnienie

W sprawozdaniu IPCC za 2007 r. stwierdza się, że: „planowanie w perspektywie 
długoterminowej zrównoważonego rozwoju lasów w celu utrzymania lub zwiększenia 
magazynów dwutlenku węgla w lasach, przy jednoczesnej produkcji tarcicy, pulpy drzewnej, 
drewna opałowego, będzie źródłem największych korzyści w zakresie łagodzenia zmian 
klimatu”. Należy również wziąć pod uwagę rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 
listopada 2007 r., w której Komisja Europejska została wezwana do włączenia do systemu 
ETS pewnych działań związanych z leśnictwem. 

Poprawka 64
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy dostosować dyrektywę 
2003/87/WE do postanowień protokołu 
z Kioto w zakresie działań związanych 
z użytkowaniem gruntów, zmianą 
przeznaczenia gruntów i leśnictwem 
(LULUCF).

Or. fr
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Uzasadnienie

Protokół z Kioto wyznacza krajom uprzemysłowionym, wymienionym w załączniku B, cele 
ilościowe w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W wielu artykułach 
przywołuje się działania LULUCF (z jęz. angielskiego „Land Use, Land Use Change and 
Forestry”) tj. działania związane z zalesianiem, ponownym zalesianiem, wylesianiem, 
gospodarką leśną, gospodarowaniem obszarami rolniczymi, gospodarowaniem pastwiskami 
oraz odnową roślinności.

Poprawka 65
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy w pełni powiązać wspólnotowy 
system handlu przydziałami emisji oraz 
„mechanizmy projektowe” przewidziane 
w protokole z Kioto poprzez objęcie 
działań LULUCF zakresem stosowania 
dyrektywy 2003/87/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa 2004/101/WE z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 
wyłącza z zakresu jej stosowania działalność związaną z lasami i z rolnictwem. Przemysł 
leśny i szereg organizacji zajmujących się ochroną środowiska popierają objęcie działań 
LULUCF systemem EU ETS. Podkreślają one decydujący wpływ tych działań na zmiany 
klimatu: wylesianie jest bowiem odpowiedzialne za 20% emisji gazów cieplarnianych w skali 
światowej. Włączenie tych działań byłoby również sposobem na wspieranie zrównoważonego 
rozwoju w krajach nieuprzemysłowionych. 

Poprawka 66
Patrick Louis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 c) Komisja powinna rozpatrzyć zasady 
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objęcia działań LULUCF zakresem 
stosowania dyrektywy 2003/87/WE 
w świetle propozycji przedstawionych na 
konferencji na Bali oraz postępu 
technicznego. Powinna również 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek legislacyjny w tej 
sprawie najpóźniej do końca 2008 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie zarzucają Komisji Europejskiej niewystarczające 
uzasadnienie decyzji o wyłączeniu działań LULUCF i wyrażają ubolewanie nad dokonanym 
przez nią wyborem, zważywszy na fakt, że w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 9 marca 
2007 r. oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczącej 
konferencji na Bali w sprawie zmian klimatu wezwano Komisję do rozważenia objęcia działań 
LULUCF systemem EU ETS. Włączenie tych działań w przypadku krajów rozwijających się 
stanowiłaby znaczące źródło finansowania, które byłoby w stanie zapewnić ochronę 
różnorodności biologicznej i odtworzenie zniszczonych lasów.

Poprawka 67
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Wspólnotowy system handlu 
uprawnieniami do emisji powinien zostać 
rozszerzony na inne instalacje, z których 
emisje mogą być monitorowane, a 
informacje o tych emisjach przekazywane i 
kontrolowane z taką samą dokładnością, 
jak w przypadku obowiązujących 
wymogów w zakresie monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli.

(9) Wspólnotowy system handlu 
uprawnieniami do emisji powinien zostać 
rozszerzony na inne instalacje, z których 
emisje mogą być monitorowane, a 
informacje o tych emisjach przekazywane i 
kontrolowane z taką samą dokładnością –
przy rozsądnych kosztach 
administracyjnych – jak w przypadku 
obowiązujących wymogów w zakresie 
monitorowania, sprawozdawczości i 
kontroli.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest zbyt ogólny w sformułowaniu „powinien zostać rozszerzony”. 
System może zostać rozszerzony pod warunkiem, że koszty administracyjne pozostaną 
ograniczone.

Poprawka 68
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ilość emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z transportu drogowego 
i morskiego stale wzrasta, jednak przed 
podjęciem przez Komisję decyzji w sprawie 
tego, czy handel uprawnieniami do emisji 
jest najlepszym sposobem zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych w tych 
sektorach, konieczne jest przeprowadzenie 
bardziej szczegółowej analizy obejmującej 
kompleksową analizę kosztów i korzyści. 
Ponadto Komisja musi podjąć decyzję, 
który system handlu uprawnieniami do 
emisji jest najbardziej skuteczny 
w przypadku sektorów, o których mowa 
powyżej: system EU ETS lub oddzielny 
system (który może, lecz nie musi, być 
powiązany z EU ETS). Z tego powodu 
emisje z transportu drogowego 
i morskiego nie wchodzą w zakres 
niniejszego wniosku. W 2010 r. Komisja 
przedłoży wniosek określający, czy sektory 
te zostaną objęte, czy też nie, systemem 
EU ETS.

Or. nl

Uzasadnienie

Komisja musi określić, czy objęcie systemem EU ETS transportu drogowego i morskiego 
będzie skuteczne, i czy stworzenie oddzielnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
przyniosłoby największe korzyści.
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Poprawka 69
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich stacjonarnych instalacji, z 
których emisje nie przekraczają progu 
10 000 ton CO2 rocznie, stosowane są 
równoważne środki mające na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
a w szczególności opodatkowanie, 
powinna istnieć procedura umożliwiająca 
państwom członkowskim wyłączenie tego 
rodzaju niewielkich stacjonarnych 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie niewielkich instalacji jest dobrym pomysłem, ale proponowana wartość progowa 
w wysokości 10 000 ton CO2 rocznie może być wykorzystywana do wyłączenia transportu 
lotniczego i morskiego z systemu UE ETS. Emisje większości poszczególnych statków 
powietrznych będą niższe. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dodanie odniesienia do 
stacjonarnych instalacji. W transporcie lotniczym to operator statku powietrznego a nie statek 
powietrzny byłby odpowiedzialną jednostką. W transporcie morskim w opinii niektórych 
statek powinien być jednostką odpowiedzialną, ale jest prawdopodobne, że statek wyemituje 
mniej niż 10000 ton CO2 rocznie.
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Poprawka 70
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 50 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Udział małych podmiotów, których emisje nie przekraczają 50 000 ton, nie jest efektywny pod 
względem kosztów, ponieważ obciążenia wynikające z monitorowania i przedstawiania 
sprawozdań zgodnie ze standardami systemu UE ETS oraz administracyjne koszty zezwoleń, 
weryfikacji przez stronę trzecią oraz handlu/udziału w licytacji przewyższają przeliczoną na 
pieniądze wartość korzyści dla środowiska uzyskanych dzięki ich udziałowi. Podczas gdy 
nadal 95% emisji z sektora objętego ETS pozostanie objęte systemem, próg 50 kton 
zaoszczędzi ok. 75% instalacji surowych obciążeń ETS (sprawozdanie EAOŚ z 2007 r.).
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Poprawka 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Tym niewielkim 
instalacjom powinno się jednak pozwolić 
pozostać w systemie wspólnotowym.
Biorąc pod uwagę prostotę systemu 
administrowania, próg ten oferuje 
stosunkowo największe korzyści jeśli 
chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmniejszyć obciążenie administracyjne podmiotów emitującym niewielkie ilości gazów 
cieplarnianych. W przypadku gdy stosowane są równoważne środki mające na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych podmiotom emitującym niewielkie ilości tych 
gazów należy pozostawić decyzję co do udziału w systemie ETS. Podmioty emitujące 
niewielkie ilości gazów cieplarnianych stanowią znaczną część liczby instalacji 
podlegających systemowi ETS, choć są odpowiedzialne za tylko 2,5% emisji.
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Poprawka 72
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg 
ten oferuje stosunkowo największe 
korzyści jeśli chodzi o ograniczenie 
kosztów administracyjnych dla każdej tony 
emisji nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Próg ten jest jedną 
z opcji, najkorzystniejszą z ekonomicznego 
punktu widzenia, która oferuje
stosunkowo największe korzyści jeśli 
chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję wykazała, że koszty administracyjne dyrektywy 
w sprawie ETS mogłyby być 300-krotnie większe dla podmiotów emitujących niewiele gazów 
cieplarnianych, takich jak szpitale i uniwersytety, w porównaniu z podmiotami powodującymi 
dużą ilość emisji, np. przemysłowcami. W odniesieniu do wymogów dotyczących 
równoważnych środków krajowych służących redukcji emisji CO2 wyklucza się małe 
instalacje z dyrektywy w sprawie ETS ze względu na ich szczególny charakter i specyficzne 
potrzeby jako podmiotów emitujących małe ilości gazów, pozwalając im korzystać z bardziej 
opłacalnych gospodarczo rozwiązań i skuteczniejszych wyborów, bez uszczerbku dla celów 
w dziedzinie ochrony środowiska wyznaczonych w dyrektywie w sprawie ETS.
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Poprawka 73
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji. 
W odniesieniu do instalacji wyłączonych z 
systemu wspólnotowego liczba uprawnień, 
które zostaną wydane od dnia 1 stycznia 
2013 r. powinna zostać proporcjonalnie 
obniżona.

Or. en

Uzasadnienie

Podniesienie progu emisji do 25 000 spowoduje usunięcie 6 300 (a nie 4 200) niewielkich 
instalacji z kosztów administracyjnych systemu, lecz całkowita wysokość emisji zmniejszy się 
tylko o 2,4%. Konieczne jest jednak także obniżenie ogólnego pułapu.
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Poprawka 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wartości progowej do wysokości 25 000 ton CO2 rocznie zmniejszy ogólną liczbę 
uczestników o 55% zmniejszając emisje tylko o 2,4%.
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Poprawka 75
John Bowis, John Purvis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wpływu przygotowana przez Komisję przyznaje, że zezwolenie instalacjom emitującym
mniej niż 25 000 tCO2 na wyłączenie się z systemu UE ETS jest wciąż opłacalne. Podmioty 
emitujące niewielkie ilości gazów cieplarnianych muszą jednak zobowiązać się do dokonania 
redukcji, ale mogą to osiągnąć na mniej dla nich uciążliwą skalę. 
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Poprawka 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 10 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

(10) W przypadku, gdy w odniesieniu do 
niewielkich instalacji, z których emisje nie 
przekraczają progu 25 000 ton CO2 
rocznie, stosowane są równoważne środki 
mające na celu ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a w szczególności 
opodatkowanie, powinna istnieć procedura 
umożliwiająca państwom członkowskim 
wyłączenie tego rodzaju niewielkich 
instalacji z systemu handlu przydziałami 
emisji na tak długo, jak stosowane są 
wspomniane środki. Biorąc pod uwagę 
prostotę systemu administrowania, próg ten 
oferuje stosunkowo największe korzyści 
jeśli chodzi o ograniczenie kosztów 
administracyjnych dla każdej tony emisji 
nieobjętej systemem. W następstwie 
zrezygnowania z pięcioletnich okresów 
przydziału uprawnień, a także celem 
zwiększenia pewności i przewidywalności, 
należy ustanowić przepisy dotyczące 
częstotliwości zmian przydziałów emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wartości progowej do wysokości 25 000 ton CO2 rocznie zmniejszy ogólną liczbę 
uczestników o 55% zmniejszając emisje tylko o 2,4%.
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Poprawka 77
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 2% 
liczby uprawnień przyznanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
25% do roku 2020.

Or. nl

Poprawka 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba ta powinna się 
zmniejszać o współczynnik liniowy 
porównywany do ogólnej średniej rocznej 
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przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

liczby uprawnień przyznanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować do łącznego ograniczenia 
emisji o co najmniej 40% do roku 2020. 

Or. en

Uzasadnienie

Do niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r. Aby 
zmniejszyć emisje w sposób kontrolowany i rentowny cel zmniejszenia emisji wyznaczony na 
2020 r. musi być bardziej ambitny. 

Poprawka 79
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
tak by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. System wspólnotowy 
powinien pozwalać w ekonomicznie 
efektywny sposób zrealizować 
zobowiązanie Wspólnoty do łącznego 
ograniczenia emisji o co najmniej 30% do 
roku 2020. Współczynnik liniowy 
odpowiadający tej redukcji powinien 
zostać przedstawiony przez Komisję w 
2010 r.
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łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

Or. en

Poprawka 80
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
tak by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana w 
oparciu o skontrolowane emisje i 
odpowiadać takiemu poziomowi, by 
system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
30% do roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, według którego 
istnieje 50% prawdopodobieństwo utrzymania wzrostu temperatury o +2C, zakłada, że kraje 
uprzemysłowione zredukują u siebie do 2020 r. emisje o 25-40% w porównaniu do poziomów 
z 1990 r., a ponadto nastąpi znaczna zmiana w zwyczajowym postępowaniu stron 
nieuwzględnionych w załączniku I. Redukcje będą tym kosztowniejsze im dłuższe będzie 
opóźnienie w ich wprowadzaniu, tak więc UE powinna przyjąć cel redukcji na poziomie 30% 
jako punkt wyjściowy w przypadku środków krajowych.
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Poprawka 81
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się w 
sposób liniowy poczynając od wartości z 
połowy okresu 2008-2012, tak by system 
handlu uprawnieniami do emisji prowadził 
do stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 1,74 
% liczby uprawnień przyznanych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

(11) Liczba uprawnień w skali całej 
Wspólnoty powinna zmniejszać się 
poczynając od wartości z połowy okresu 
2008-2012, tak by system handlu 
uprawnieniami do emisji prowadził do 
stopniowego i przewidywalnego 
ograniczenia emisji. Liczba uprawnień 
powinna być corocznie zmniejszana o 
1,74 % liczby uprawnień przyznanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, tak 
by system wspólnotowy pozwolił w 
ekonomicznie efektywny sposób 
zrealizować zobowiązanie Wspólnoty do 
łącznego ograniczenia emisji o co najmniej 
20 % do roku 2020.

Or. pl

Uzasadnienie

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sposób linearny jest niemożliwe, co wynika z 
efektywności ekonomicznej, wyrażającej się na wykresach w postaci krzywej gasnącej 
odwróconej. W sposób liniowy można określać tutaj jedynie linię trendu.

Poprawka 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów

(12)  Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 40% poniżej poziomów z 
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zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

1990 r. do 2020 r., przy czym sektory 
objęte systemem wspólnotowym podejmą 
się ograniczenia emisji o dwie trzecie, a 
punktem odniesienia dla określenia 
wysokości tego ograniczenia będą 
skontrolowane emisje z 2005 r., przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012. Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Do niedawna konsensus naukowy wyznaczał bezpieczną granicę pozwalającą uniknąć 
najgorszych skutków zmiany klimatu na poziomie 450 ppm, podczas gdy nowe odkrycia 
wskazują obecnie, że poziom krytyczny zaczyna się już od 350 ppm. Oznaczałoby to redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 r. i o 100% do 2050 r. Aby 
zmniejszyć emisje w sposób kontrolowany i rentowny cel zmniejszenia emisji wyznaczony na 
2020 r. musi być bardziej ambitny.
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Poprawka 83
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

(12) Wkład ten obejmuje rozszerzenie 
zakresu obowiązywania systemu w latach 
2008-2012 w porównaniu z okresem 2005-
2007 oraz dane dotyczące emisji za 2005 r. 
wykorzystane do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012. Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Scenariusz wydarzeń przedstawiony w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, według którego 
istnieje 50% prawdopodobieństwo utrzymania wzrostu temperatury o +2C, zakłada, że kraje 
uprzemysłowione zredukują u siebie do 2020 r. emisje o 25-40% w porównaniu do poziomów 
z 1990 r., a ponadto nastąpi znaczna zmiana w zwyczajowym postępowaniu stron 
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nieuwzględnionych w załączniku I. Redukcje będą tym kosztowniejsze im dłuższe będzie 
opóźnienie w ich wprowadzaniu, tak więc UE powinna przyjąć cel redukcji na poziomie 30% 
jako punkt wyjściowy w przypadku środków krajowych.

Poprawka 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, co stanowi 
więcej niż 30% redukcji poniżej poziomów 
z 1990 r., przy uwzględnieniu rozszerzenia 
zakresu obowiązywania systemu w latach 
2008-2012 w porównaniu z okresem 2005-
2007 oraz danych dotyczących emisji za 
2005 r. wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 44/97 AM\732961PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2, 
jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu EU ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.

Poprawka 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, co stanowi w 
przybliżeniu 30% redukcji poniżej 
poziomów z 1990 r., przy uwzględnieniu 
rozszerzenia zakresu obowiązywania 
systemu w latach 2008-2012 w porównaniu 
z okresem 2005-2007 oraz danych 
dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
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wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj punktem odniesienia jest rok 1990. Dlatego też przybliżony odsetek redukcji CO2, 
jaki zostanie osiągnięty w ramach systemu UE ETS w 2020 r., również powinien być 
wskazany w odniesieniu do roku 1990. Ma to szczególne znaczenie dla międzynarodowych 
negocjacji, podczas których UE musi pokazać, co osiągnęła od 1990 r. 30% cel przedstawiła 
Komisja Europejska podczas przesłuchania PE w dniu 15 maja 2008 r.

Poprawka 86
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 

(12) Wkład ten odpowiada zmniejszeniu 
emisji w 2020 r. w ramach systemu 
wspólnotowego o 21 % poniżej poziomów 
zgłoszonych dla roku 2005, przy 
uwzględnieniu rozszerzenia zakresu 
obowiązywania systemu w latach 2008-
2012 w porównaniu z okresem 2005-2007 
oraz danych dotyczących emisji za 2005 r. 
wykorzystanych do oceny planów 
rozdzielania uprawnień przedłożonych 
przez Bułgarię i Rumunię na okres 2008-
2012, co oznacza przydział maksymalnie 
1 720 mln uprawnień w roku 2020. 
Dokładne wielkości emisji zostaną 
obliczone po przyznaniu uprawnień przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedłożonych przez te państwa krajowych 
planów rozdzielania na lata 2008-2012, 
ponieważ zatwierdzenie uprawnień dla 
niektórych instalacji zależy od 
potwierdzenia i skontrolowania 
pochodzących z nich emisji. Po dokonaniu 
przydziału uprawnień na lata 2008-2012 
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Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
nowych instalacji do systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012 lub 
począwszy od roku 2013.

Komisja opublikuje ich liczbę dla całej 
Wspólnoty. Liczba ta powinna być 
dostosowywana w związku z włączeniem 
lub wyłączeniem nowych instalacji z
systemu wspólnotowego w okresie 2008-
2012 lub począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta w górę nie będzie jedyną, jakiej będzie należało dokonać. Należy zmniejszyć 
całkowitą liczbę uprawnień jeżeli instalacje są wyłączone z UE ETS w celu uniknięcia 
rozluźnienia pułapu w przypadku pozostałych instalacji.

Poprawka 87
Thomas Ulmer

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 
rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

(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 
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.
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Or. en

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 88
Amalia Sartori

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 
rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

(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. Mając na uwadze, że redukcja 
emisji jest gwarantowana dzięki 
całkowitej liczbie uprawnień w systemie, 
koszt bezpłatnego rozdzielania uprawnień 
dla gospodarki równy jest kosztowi 
ograniczania emisji, podczas gdy koszt 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
dla gospodarki równy jest kosztowi 
ograniczania emisji i kosztowi pozostałych 
emisji. Podczas gdy sprzedaż w drodze 
licytacji i bezpłatne rozdzielanie 
przydziałów są w równym stopniu 
skuteczne dla ograniczania emisji, 
sprzedaż udziałów w drodze licytacji 
prowadzi do większych kosztów ogólnych, 
a przez to jest mniej skuteczna niż 
bezpłatne rozdzielanie uprawnień. 
Licytacja uprawnień jest jednak bardziej 
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skuteczna dla redukcji emisji 
pochodzących z sektora energii 
elektrycznej, ponieważ produkcja energii 
niepowodująca emisji CO2 – która nie 
wchodzi w zakres dyrektywy – będzie 
miała znaczną przewagę z punktu 
widzenia kasztów w porównaniu z 
instalacjami spalania. Podstawową zasadą 
przyznawania uprawnień przemysłowi 
powinno być zatem ich nieodpłatne 
przyznawanie, ponieważ jest ono w 
równym stopniu skuteczne i mniej 
kosztowne, a zatem skuteczniejsze z 
gospodarczego punktu widzenia. Jednak 
sprzedaż w drodze licytacji powinna być 
podstawową zasadą dla przyznawania 
przydziałów na produkcję energii 
elektrycznej, która jest skuteczniejsza w 
tym sektorze. Podejście oparte na 
sprzedaży w drodze licytacji w sektorze 
produkującym energię elektryczną
powinno 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.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczność systemu handlu pod względem zmniejszania emisji zależy wyłącznie od liczby 
uprawnień w systemie. Sposób, w jaki uprawnienia te są w efekcie przyznawane - poprzez 
licytację lub za pośrednictwem standardów - nie ma wpływu na całkowitą liczbę uprawnień i 
w związku z tym nie wpływa na wyniki pod kątem ochrony środowiska naturalnego, którą ten 
system ma na celu. Kluczową różnicą między tymi dwoma systemami przydziału jest całkowity 
koszt dla przemysłu korzystającego z bezpłatnych przydziałów, gdzie koszt dla gospodarki 
równy jest kosztowi ograniczania emisji. Natomiast w przypadku licytacji koszt dla 
gospodarki jest równy kosztowi ograniczania emisji plus koszt pozostałych emisji.
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Poprawka 89
Lambert van Nistelrooij

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 
rynkowym oraz gospodarkom o wyższym 
niż średnie tempie rozwoju takie same 
warunki konkurencji, jak w przypadku 
istniejących instalacji.

(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 dla większości sektorów 
objętych wspólnotowym systemem.
Rozwiązanie to powinno także 
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. Dopóki nie zawarta zostanie 
międzynarodowa umowa, która stworzy 
równe szanse dla sektorów objętych 
systemem wspólnotowym, Komisja 
powinna oceniać sektory, które 
napotykają nieproporcjonalne 
niedogodności z powodu licytacji i mogą 
zostać zwolnione z udziału w systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre sektory będą doświadczać nieproporcjonalnych niedogodności z powodu licytacji 
(na przykład sektory energochłonne). Dla nich powinno się uczynić wyjątek.
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Poprawka 90
Urszula Krupa

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
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 

(14) Należy opracować mechanizmy 
pozwalające wspierać państwa 
członkowskie o stosunkowo niskim 
poziomie PKB na mieszkańca i 
korzystniejszych perspektywach wzrostu. 
70 % 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. 30 %
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 30 % 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.
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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.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa o niskim poziomie dochodu narodowego w porównaniu z zamożniejszymi państwami 
Wspólnoty wymagają znacznie większego stopnia solidarności niż dodatkowe 10% 
przydziałów emisyjnych do podziału. Wydaje się, że największą pomocą dla tych państw 
byłoby umożliwienie im rozwoju w podobnych warunkach, jakie miały do dyspozycji 
zamożniejsze kraje Wspólnoty, na wiele lat wcześniej, zanim wprowadzono ograniczenia 
emisji.

Poprawka 91
Riitta Myller

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 

(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 
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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 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 

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 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 w latach 
2005–2007. 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 
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całego pakietu działań oszacowane w 
dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

dokumencie SEC(2008)85 przekraczają 
0,7 % PKB.

Or. fi

Uzasadnienie

Rozdziału uprawnień do emisji należy dokonywać w oparciu o średnie wartości z co najmniej 
dwóch lat, a nie o dane z pojedynczych lat. Ilość emisji w danym roku w porównaniu z rokiem 
poprzednim może się również różnić z całkiem naturalnych powodów. Oznacza to, że punktem 
odniesienia powinien być dany okres czasu, a nie rok. Komisja stwierdza ponadto w swoim 
wniosku, że chętnie uwzględni w tym porównaniu dane dotyczące emisji w 2006 r., jak tylko 
zostaną one udostępnione. Należy pamiętać, że podstawa obliczeń obejmująca kilka lat 
ogólnie nie zmieni uprawnień do emisji przypadających na Wspólnotę.

Poprawka 92
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania dotychczasowych lub 
ustanowienia innych uzupełniających, 
równoległych polityk lub środków, 
dotyczących ogólnego wpływu sektorów 
objętych systemem wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wobec niepewności co do najskuteczniejszych metod kontroli emisji gazów cieplarnianych 
należy pozwolić państwom członkowskim na uzupełnienie systemu wspólnotowego, aby Unia 
jako całość wyciągnęła wnioski z podejść, które najlepiej sprawdzą się w praktyce.
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Poprawka 93
Johannes Blokland

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 

(15) W celu minimalizacji ogólnego 
wpływu gospodarczego systemu 
wspólnotowego 80% dochodów ze 
sprzedaży uprawnień powinno popłynąć z 
powrotem do europejskich gospodarek. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykorzystania dochodów w 
celu skompensowania konsumentom 
wyższych cen a przedsiębiorstwom 
wyższych kosztów poprzez np. obniżenie 
wprowadzających zakłócenia podatków. 
Można by także uwzględnić aspekty 
społeczne. Biorąc pod uwagę znaczne 
wysiłki w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz przystosowania się 
do niemożliwych do uniknięcia skutków 
tych zmian, właściwym posunięciem jest 
przeznaczenie 20% dochodów ze 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji na 
środki na rzecz unikania wylesiania oraz 
zwiększania zalesiania i ponownego 
zalesiania, i przystosowanie się do 
skutków zmian klimatu, wychwytywanie 
gazów cieplarnianych i ich geologiczne 
składowanie oraz na ułatwianie 
dostosowania się do zmian klimatu w 
krajach rozwijających się. 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 monitorowania wykorzystania 
środków pochodzących z licytacji i 
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związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące 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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Blokowanie dochodów podnosi koszty społeczne związane z osiągnięciem celów 
klimatycznych, ponieważ państwa członkowskie będą miały ograniczone możliwości 
rekompensaty konsumentom podwyżek realnych cen ditlenku węgla za pomocą podatku 
dochodowego lub niższego opodatkowania osób prawnych. Dlatego tylko 20% dochodów 
pochodzących z licytacji powinno być zablokowane z przeznaczeniem na zmniejszenie 
wylesiania etc. i środki przystosowawcze, które są uważane za najważniejsze.

Poprawka 94
Anne Laperrouze

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 

(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 100% dochodów ze 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji na 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu, finansowanie prac badawczo-
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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 
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.

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. Ponadto dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji powinny 
zostać wykorzystane na pokrycie
wydatków administracyjnych związanych 
z zarządzaniem systemem wspólnotowym. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Jest absolutnie konieczne, by UE mogła więcej inwestować w technologie energetyczne oraz 
technologie ograniczające emisje CO2, mające zasadnicze znaczenie dla przygotowania się 
do wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 do 2050 r. Wykorzystanie 100% dochodów na 
szczeblu wspólnotowym umożliwi właściwą organizację europejskich badań naukowych, 
zwłaszcza na wzór USA i Japonii.

Poprawka 95
Caroline Lucas

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 

(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 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., zwłaszcza budowę tzw. 
„inteligentnej sieci”, 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 
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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 
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.

dochodach. Co najmniej 50% dochodów 
powinno być wykorzystywane jako wkład 
do niezbędnych działań w dziedzinie 
klimatu w krajach rozwijających się. 
Ponadto dochody ze sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji powinny zostać 
wykorzystane na pokrycie wydatków 
administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
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.

Or. en

Poprawka 96
Dorette Corbey

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 

(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 
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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 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 

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., wkład na rzecz 
Funduszu Energii Odnawialnej i 
Efektywności Energetycznej1, 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. W ramach wspierania 
innowacji państwa członkowskie muszą 
zwrócić przynajmniej 50% dochodów 
z licytacji uczestniczącym 
przedsiębiorstwom w celu umożliwienia 
im inwestowania w czyste technologie, 
w tym technologie wychwytywania 
i geologicznego składowania gazów 
cieplarnianych. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące 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 

                                               
1 COM(2006) 583, 6.10.2006.
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Traktatu WE. 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. 

Or. nl

Uzasadnienie

Przynajmniej połowa dochodów z licytacji musi być zwracana uczestniczącym 
przedsiębiorstwom, pod warunkiem, że pieniądze te powinny być inwestowane w czyste lub 
powiązane z CCS technologie.

Poprawka 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

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 

(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 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 
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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 
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.

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. Ponadto dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji powinny 
zostać wykorzystane na pokrycie 
wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży udziałów powinny być wykorzystane na rozwiązanie problemu zmiany 
klimatu.
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Poprawka 98
Jens Holm

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 

(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 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. Ponadto dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji powinny 
zostać wykorzystane na pokrycie 
wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
monitorowania wykorzystania środków 
pochodzących z licytacji i przeznaczonych 
na ten cel. Zgłoszenie sposobu 
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administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wagę i pilność problemu, pełny dochód z tytułu sprzedaży uprawnień 
w drodze licytacji należy przeznaczyć na środki służące zmniejszaniu emisji gazów 
cieplarnianych, rozwojowi energii odnawialnej, zwalczaniu wylesiania, pomocy krajom 
rozwijającym się w przystosowaniu do zmian klimatu oraz pomocy gospodarstwom domowym 
o niższych dochodach w poprawie wydajności wykorzystania energii.

Poprawka 99
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 50% dochodów 
w okresie 2013-2020 ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji na 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
przystosowanie się do skutków zmian 
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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 
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.

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. Ponadto dochody ze sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji powinny 
zostać wykorzystane na pokrycie 
wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym. 
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
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. Wykorzystanie dochodów ze 
sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
celem wspierania unikania wylesiania 
oraz innych zrównoważonych projektów i 
działań w dziedzinie leśnictwa musi 
stanowić uzupełnienie dla skutecznych 
instrumentów rynkowych, takich jak 
umożliwianie operatorom instalacji 
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korzystanie w ramach systemu 
wspólnotowego z kredytów węglowych 
związanych z gospodarką leśną.

Or. en

Uzasadnienie

Próg 20% powinien zostać zwiększony do 50% w celu pobudzenia innowacji służących 
przystosowaniu do zmian klimatycznych. Ponadto instrumenty rynkowe, takie jak kredyty 
węglowe związane z gospodarką leśną, stanowią najskuteczniejszy sposób zapewniania 
krajom rozwijającym się koniecznych zachęt oraz inwestycji w celu ograniczania wylesiania i 
zaangażowania się w projekty i działania dotyczące zrównoważonego zalesiania i ponownego 
zalesiania.

Poprawka 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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 

(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 na szczeblu wspólnotowym 
co najmniej 50% 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 
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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 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.

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 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest absolutnie konieczne, by UE mogła więcej inwestować w technologie energetyczne oraz 
technologie ograniczające emisje CO2, mające zasadnicze znaczenie dla przygotowania się 
do wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 do 2050 r. Wykorzystanie 50 % dochodów na 
szczeblu wspólnotowym umożliwi właściwą organizację europejskich badań naukowych, 
zwłaszcza na wzór USA i Japonii.
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Poprawka 101
Anders Wijkman

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 

(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 50% 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 
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związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące 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.

związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące 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.

Or. en

Poprawka 102
Urszula Krupa

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 

(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 przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu, finansowanie prac badawczo-
rozwojowych w zakresie 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 
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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 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.

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 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Bardziej racjonalnym działaniem jest przeznaczanie środków uzyskanych z licytacji 
przydziałów na cele związane z łagodzeniem efektów zachodzących zmian klimatycznych niż 
na zwalczanie nie w pełni potwierdzonych naukowo, hipotetycznych przyczyn tych zmian. 
Przyczyny zmian klimatu nie są do końca poznane i mają one, prawdopodobnie cykliczny, 
naturalny charakter.
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Poprawka 103
Antonio De Blasio

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 
Energetycznej1, 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 

(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 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 

                                               
1 COM (2006) 583 z 6.10.2006 r.
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licytacji powinny zostać wykorzystane na 
pokrycie wydatków administracyjnych 
związanych z zarządzaniem systemem 
wspólnotowym. Należy ustanowić przepisy 
dotyczące 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.

licytacji powinny zostać wykorzystane 
przede wszystkim do finansowania i 
promowania inwestycji mających na celu 
ograniczenie emisji oraz na pokrycie 
wydatków administracyjnych związanych z 
zarządzaniem systemem wspólnotowym.
Należy ustanowić przepisy dotyczące 
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.

Or. hu

Poprawka 104
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu zapewnienia odpowiedniej 
proporcji między działaniami na terenie 
UE na rzecz zwalczania zmian klimatu i 
przystosowania do jego skutków a 
działaniami podejmowanymi w krajach 
trzecich, 50% dochodów z tytułu sprzedaży 
uprawnień w drodze licytacji należy 
inwestować wewnątrz UE, a resztę w 
krajach rozwijających się, uwzględniając 
tym samym ich większe narażenie na 
zmiany klimatu, bardziej ograniczone 
zasoby przeznaczane na reagowanie na 
nie oraz historyczną odpowiedzialność za 
ten problem krajów uprzemysłowionych.
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Or. en

Uzasadnienie

Kraje rozwijające zostaną dotknięte skutkami zmian klimatu prawdopodobnie 
w nieproporcjonalnie większym stopniu, mimo iż z perspektywy historycznej niewiele same 
przyczyniły się do tego problemu. Często brakuje im zasobów na finansowanie środków 
łagodzących. Z tych względów dochody z tytułu sprzedaży uprawnień w drodze licytacji 
należy rozdzielić między kraje rozwijające się a projekty wewnątrz Unii.

Poprawka 105
Jens Holm

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W celu promowania sprawiedliwego 
i opłacalnego rozdziału projektów między 
kraje trzecie oraz rozpowszechniania 
najlepszych praktycznych wzorców 
dotyczących wszystkich działań 
wymienionych w punkcie 15 preambuły 
należy wprowadzić mechanizmy na rzecz 
efektywnej wymiany informacji o 
projektach realizowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty państw członkowskich mające spełniać kryteria nałożone w art. 10 ust. 3 muszą być 
dobrze koordynowane, aby fundusze były kierowane na projekty najpotrzebniejsze 
i najskuteczniejsze oraz aby unikać powielania.

Adlib Express Watermark



AM\732961PL.doc 73/97 PE409.565v01-00

PL

Poprawka 106
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę ogrom oraz 
tempo globalnego wylesiania, kluczowe 
jest aby umożliwić operatorom instalacji 
korzystanie kredytów pochodzących z 
działań na rzecz ograniczenia wylesiania 
oraz zwiększania zalesiania oraz z 
działalności w krajach rozwijających się 
oraz aby zapewnić, że dochody ze 
sprzedaży uprawnień w systemie 
wspólnotowym są wykorzystywane na 
wspieranie wysiłków zwiększających 
potencjał krajów rozwijających się 
umożliwiając ich projektom i działalności 
z zakresu leśnictwa uzyskanie 
wiarygodności na międzynarodowych
rynkach emisji związków węgla. Ponadto 
UE winna pracować nad stworzeniem 
uznawanego na arenie międzynarodowej 
rynkowego systemu służącego 
ograniczaniu wylesiania oraz zwiększaniu 
zalesiania i ponownego zalesiania. 
Dochody powinny być przeznaczane przez 
państwa członkowskie, w oparciu o 
„koalicję chętnych”, na unijny lub 
międzynarodowy fundusz służący 
wspieraniu wysiłków zwiększających 
potencjał.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty rynkowe stanowią najskuteczniejszy sposób zapewniania krajom rozwijającym 
się koniecznych zachęt oraz inwestycji w celu ograniczania wylesiania i zaangażowania się w 
projekty i działania dotyczące zrównoważonego zalesiania i ponownego zalesiania. Fundusze 
mające swe źródło w dochodach z handlu uprawnieniami do emisji powinny być 
wykorzystywane do wspierania wysiłków zwiększających potencjał, które zapewnią podstawy 
dla wiarygodnych rynkowych projektów i działań na rzecz unikania wylesiania, zwiększania 
zalesiania i ponownego zalesiania w krajach rozwijających się.
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Poprawka 107
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę ogrom oraz 
tempo globalnego wylesiania, kluczowe 
jest, aby dochody ze sprzedaży w drodze 
licytacji w ramach systemu 
wspólnotowego były wykorzystywane do 
ograniczania wylesiania oraz zwiększania 
zrównoważonego zalesiania i ponownego 
zalesiania. Ponadto UE winna pracować 
nad stworzeniem uznawanego na arenie 
międzynarodowej rynkowego systemu 
służącego ograniczaniu wylesiania oraz 
zwiększaniu zalesiania i ponownego 
zalesiania. Dochody powinny być 
wpłacane przez państwa członkowskie na 
unijny lub międzynarodowy fundusz, z 
którego środki mają być skutecznie 
przeznaczane na ten i inne cele na 
szczeblu międzynarodowym.  

Or. en

Poprawka 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Energia jest podstawową ludzką 
potrzebą, a tymczasem rosnąca liczba 
obywateli UE nie jest w stanie opłacić 
rachunków za energię i zaczyna odczuwać 
skutki zjawiska nazywanego ubóstwem 
energetycznym. Zjawisko to najbardziej 
dotyka słabsze grupy klientów, w tym 
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osoby starsze, niepełnosprawne i 
gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach. Państwa członkowskie 
powinny w związku z tym opracować 
krajowe plany działań w celu zajęcia się 
zjawiskiem ubóstwa energetycznego i 
zapewnienia niezbędnych dostaw energii 
słabszym grupom klientów. Część 
dochodów ze sprzedaży uprawnień 
powinna być przeznaczana na łagodzenie 
skutków ubóstwa energetycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży uprawnień powinny być wykorzystywane na rozwiązanie problemu 
ubóstwa energetycznego.

Poprawka 109
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę, że dochody ze 
sprzedaży w drodze licytacji przeznaczone 
na wylesianie, zalesianie i ponowne 
zalesianie nie wystarczą, aby zatrzymać 
wylesianie odbywające się w skali 
światowej, niezbędne mogą być dodatkowe 
środki.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba być realistami i nie należy sądzić, że wyżej wymienione problemy zostaną rozwiązane 
dzięki 20% dochodów ze sprzedaży uprawnień w drodze licytacji.
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Poprawka 110
Thomas Ulmer

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 
cieplna dostarczana przez instalacje w 
innych sektorach miałaby zostać objęta 
bezpłatnymi przydziałami.

(16) Handel uprawnieniami do emisji 
stanowi instrument, którego celem jest 
wsparcie osiągnięcia celów w zakresie 
redukcji CO2 minimalnym kosztem. 
Bezpłatne przydzielanie uprawnień 
w oparciu o standardy i aktualny stan 
produkcji daje konieczne zachęty do 
poprawiania wydajności. Koszty 
spowodowane systemem wspólnotowym, 
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 są źródłem kosztów dla 
Wspólnoty. Sytuacja ta zmieni się, jeżeli 
zostaną one objęte przyszłym, 
ambitniejszym celem w zakresie redukcji. 
Takie ograniczenie w żaden sposób nie 
szkodzi celom polityki w zakresie zmian 
klimatycznych. Osiągnięcie celu w 
zakresie redukcji może być zabezpieczone 
poprzez prawidłowe ustalenie standardów. 
Opcja zakładająca zniżkowe 
dostosowywanie standardów w kolejnych 
latach stanowi zabezpieczenie dla 
faktycznego zrealizowania 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.

Or. en
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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 111
Johannes Blokland

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 
cieplna dostarczana przez instalacje w 
innych sektorach miałaby zostać objęta 
bezpłatnymi przydziałami.

(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. Producenci energii elektrycznej 
powinni otrzymać bezpłatne przydziały za 
energię cieplną lub usługę chłodzenia 
produkowaną w ramach kogeneracji o 
wysokie wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w przypadku gdy 
tego rodzaju energia cieplna lub usługa 
chłodzenia jest dostarczana instalacjom w 
sektorach zagrożonych przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Liczba uprawnień przyznanych 
producentom energii cieplnej lub 
chłodzenia powinna być taka sama jak 
liczba uprawnień przyznanych w 
sektorach, które korzystają z energii 
cieplnej lub usług chłodzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Równe traktowanie wszystkich instalacji, które produkują energię cieplną i oferują usługi 
chłodzenia. Wychwytywanie i składowanie węgla (CCS) wymaga tymczasowego wsparcia, 
więc nie powinno zostać wyłączone z bezpłatnych przydziałów.

Poprawka 112
Caroline Lucas

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 
cieplna dostarczana przez instalacje w 
innych sektorach miałaby zostać objęta 
bezpłatnymi przydziałami.

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla wszystkich 
sektorów, w połączeniu z wymogiem 
importu przydziałów (ang. AIR), 
z uwzględnieniem jego możliwości w 
zakresie obciążenia swoich klientów 
zwiększonymi kosztami emisji CO2 w 
razie gdyby zawarcie wszechstronnej 
kompleksowej umowy międzynarodowej
opóźniło się.

Or. en

Uzasadnienie

Cena emisji dwutlenku węgla powinna być całościowo zawarta w produktach, aby kierować 
rynek w stronę konsumpcji w większym stopniu przyjaznej ochronie klimatu. Bezpłatne 
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uprawnienia zakłócają działanie mechanizmu rynkowego, podczas gdy sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji pozwoliłaby na uniknięcie zbyt wielkiej biurokracji i 
najskuteczniej 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 wprowadzić 
wymóg dotyczący importu przydziałów.

Poprawka 113
Jens Holm

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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą; 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprzedaż przydziałów wyłącznie w drodze licytacji powinna stać się natychmiast ogólną 
regułą.  Jest to konieczne, jeśli firmy mają otrzymywać odpowiednie zachęty do ograniczania 
kosztów środowiskowych płynących z ich działań. Natomiast jeżeli innym sektorom nie będą 
przyznawane żadne bezpłatne uprawnienia, nie ma potrzeby dokonywania specjalnych ustaleń 
dotyczących kogeneracji o wysokiej wydajności, które same w sobie prowadziłyby do 
nierównych warunków działania w porównaniu z sieciami ciepłowniczymi i energią 
wytwarzaną we własnym zakresie.

Poprawka 114
Anne Laperrouze

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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

(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.
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Uzasadnienie

Produkcja energii cieplnej nie może być rozpatrywana „przypadkowo” w obrębie tych 
samych przepisów, co produkcja energii elektrycznej. Prowadzi to do sprzeczności i zakłóceń 
konkurencji.

Poprawka 115
Lena Ek

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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

(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. Produkcja 
energii cieplnej w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w celu 
zaspokojenia ekonomicznie 
uzasadnionego popytu na energię cieplną 
oraz produkcja energii cieplnej do 
najbardziej efektywnych sieci 
ciepłowniczych kwalifikujących się na 
mocy wytycznych dotyczących pomocy 
państwa w zakresie ochrony środowiska 
powinna otrzymywać bezpłatne przydziały 
dla zapewnienia równego traktowania 
względem innych producentów energii 
cieplnej, którzy nie są objęci 
wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.
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Uzasadnienie

Rynek energii cieplnej jest konkurencyjny, a jego największa część, którą stanowią pojedyncze 
kotły zasilane paliwem kopalnianym, nie jest objęta systemem handlu uprawnieniami do 
emisji. Instalacje należące do sieci ciepłowniczych nie mają zatem możliwości przeniesienia 
kosztów na konsumentów, gdyż stanowią najbardziej wydajną opcję pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Aby uniknąć zwiększenia emisji w tej części rynku energii cieplnej, która nie 
należy do systemu handlu przydziałami, instalacje powinny być obsługiwane w ten sam 
sposób, co przedsiębiorstwa na rynkach zagrożonych przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji.

Poprawka 116
Adam Gierek

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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 

(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. Tam, gdzie wytwórcy energii 
elektrycznej są producentami energii 
cieplnej lub chłodu w wysokosprawnej 
kogeneracji, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, producenci energii 
elektrycznej otrzymają bezpłatne 
przydziały za energię cieplną lub chłód, 
produkowane w kogeneracji o wysokiej 
sprawności, aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji ze względu na zwiększone 
koszty CO2.
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przydziałami.

Or. pl

Uzasadnienie

Zasady wytwarzania ciepła w systemie ETS i poza nim muszą być utrzymane na podobnym 
poziomie. Ciepło wytwarzane w jednostkach kogeneracyjnych pow. 20 MW konkuruje z tym 
pochodzącym z jednostek pon. 20 MW, gdyż są one poza systemem ETS. Aby uniknąć 
dyskryminacji, ciepło wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji należy traktować tak samo 
jak ciepło ze źródeł, otrzymujących darmowe pozwolenia lub inne środki spoza ETS. Dlatego 
potrzebna jest obowiązkowa darmowa alokacja pozwoleń dla ciepła wytwarzanego w 
jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w całym okresie handlu ETS do 2020 r.

Poprawka 117
Dan Jørgensen

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 

(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 
pochodzącego z emisji z paliw kopalnych 
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. Środki 
określające szczegółowe zasady 
przyznawania kredytów na 
wychwytywanie i składowanie emisji z 
paliw neutralnych pod kątem emisji CO2 
muszą być wdrożone w sposób 
zharmonizowany. Aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji, producenci energii 
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zostać objęta bezpłatnymi przydziałami. 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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

Or. en

Uzasadnienie

Proces współspalania z udziałem biomasy lub odpadów w elektrowniach opalanych węglem 
jest opłacalny z powodu zwiększania udziału energii odnawialnej w Europie. Należy 
zapewnić, aby współspalanie pozostało nadal atrakcyjną opcją obok wychwytywania i 
składowania węgla (CCS). Aby zagwarantować inwestycje w CCS proponuje się zatem 
umożliwienie uzyskania kredytu na składowanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 
paliw neutralnych pod kątem emisji CO2, które faktycznie wychwytują emisje gazów 
cieplarnianych z atmosfery.

Poprawka 118
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 redukcji 
emisji CO2. W przypadku, gdy producenci 
energii elektrycznej są producentami w 
sektorze ciepłownictwa lub chłodzenia w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, producenci energii 
elektrycznej powinni otrzymać bezpłatne 
przydziały za tę działalność w zakresie 
ogrzewania lub chłodzenia, aby uniknąć 
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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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

zakłóceń konkurencji w związku ze 
wzrostem kosztów CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.

Poprawka 119
Anders Wijkman

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 

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego oraz innych sektorów, 
które mogą obciążać swoich klientów 
zwiększonymi kosztami emisji CO2, 
takimi jak transport lotniczy i rafinerie 
olejów mineralnych; 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 
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rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

2004/8/WE, w przypadku, gdy tego 
rodzaju energia cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

Or. en

Poprawka 120
Jerzy Buzek

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(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 bezpłatne przydziały
przyznawane są za energię cieplną 
produkowaną w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w przypadku, gdy 
tego rodzaju energia cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

Or. pl

Uzasadnienie

Bezpłatny przydział uprawnień w ilości odpowiadającej produkcji ciepła, powinien być, w 
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naszym przekonaniu, związany z każdą produkcją energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji, a nie tylko w odniesieniu do producentów energii elektrycznej w rozumieniu 
definicji zawartej w art. 1.

Poprawka 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(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. Żadne bezpłatne uprawnienia nie 
powinny być przyznawane instalacjom 
służącym do wychwytywania, rurociągom 
służącym do transportu ani składowiskom 
CO2 wyemitowanego jako rezultat ich 
działalności, ponieważ zachęty do 
wychwytywania i składowania CO2 płyną 
z faktu, że w odniesieniu do emisji, które 
są składowane i które w przeciwnym razie 
zostałyby wyemitowane, 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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że nie powinno się przyznawać bezpłatnych przydziałów za emisje pochodzące z 
działalności służącej wychwytywaniu, transportowi i składowaniu, ale że składowany CO2 
będzie brany pod uwagę podczas monitoringu i nie spowoduje konieczności zrzeczenia się 
odpowiedniej liczby przydziałów. Te wyjaśnienia są konieczne dla zachęcenia do 
wychwytywania i składowania.

Poprawka 122
Péter Olajos

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 cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

(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. Produkcja 
energii cieplnej w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, oraz produkcja 
energii cieplnej do najbardziej 
efektywnych sieci ciepłowniczych 
kwalifikujących się na mocy wytycznych 
dotyczących pomocy państwa w zakresie 
ochrony środowiska powinna otrzymywać 
bezpłatne przydziały dla zapewnienia 
równego traktowania względem innych 
producentów energii cieplnej, którzy nie 
są objęci wspólnotowym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Rynek energii cieplnej jest konkurencyjny, a jego największa część, którą stanowią pojedyncze 
kotły zasilane paliwem kopalnianym, nie jest objęta systemem handlu uprawnieniami do 
emisji. Aby uniknąć zwiększenia emisji w tej części rynku energii cieplnej, która nie należy do 
systemu handlu przydziałami, instalacje powinny być obsługiwane w ten sam sposób, co 
przedsiębiorstwa na rynkach zagrożonych przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji.

Poprawka 123
Christian Ehler

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(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 - z wyjątkiem co najmniej 12 
obiektów pokazowych - 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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

Or. de
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Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję zachęty nie są wystarczające, by zapewnić terminowe 
utworzenie co najmniej 12 obiektów pokazowych. 

Poprawka 124
Norbert Glante

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(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 - z wyjątkiem co najmniej 12 
obiektów pokazowych - 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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przetestować wszystkie możliwości technologiczne służące wychwytywaniu 
CO2 oraz różnorakie opcje składowania. Dlatego potrzeba co najmniej 12 obiektów 
pokazowych.
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Poprawka 125
Linda McAvan

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

(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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami. 
Jeżeli produkcja energii elektrycznej 
odbywa się za pomocą wysoce wydajnej 
kogeneracji przy użyciu instalacji 
nienależących do producentów energii 
elektrycznej, szczegółowe metody 
obliczania bezpłatnych przydziałów za 
energię cieplną powstałą podczas dostawy 
tej energii elektrycznej powinny w pełni 
uwzględniać ograniczenia emisji uzyskane 
dzięki kogeneracji o wysokiej wydajności. 

Or. en
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Uzasadnienie

Zasady porównywania powinny zapewniać uwzględnienie wszystkich korzyści w postaci 
ograniczenia emisji, jaki przynosi kogeneracja, oraz aby kogeneracja o wysokiej wydajności 
nie została zastąpiona mało wydajnymi kotłami. 

Poprawka 126
Urszula Krupa

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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

16) 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 cieplna dostarczana przez 
instalacje w innych sektorach miałaby 
zostać objęta bezpłatnymi przydziałami.

Or. pl

Uzasadnienie

Objęcie całego sektora energetycznego sprzedażą uprawnień do emisji na drodze licytacji 
spowoduje lawinowy wzrost cen energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych. W 
przypadku gospodarek krajów, których energetyka oparta jest na takim paliwie (np. Polska) 
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skutki takich podwyżek mogą być niemożliwe do udźwignięcia, zarówno dla obywateli, jak i 
dla samej gospodarki.

Poprawka 127
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Najważniejszą długoterminową 
zachętę do wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz do nowych 
odnawialnych technologii stanowi fakt, że 
nie będzie trzeba zrzekać się przydziałów 
w przypadku emisji CO2 pochodzących z 
produkcji energii, które są stale 
składowane lub których uniknięto. 
Ponadto celem przyspieszenia 
rozmieszczania pierwszych instalacji 
handlowych, należy wykorzystać dochody 
z licytacji i pozostawić pewną liczbę 
uprawnień z rezerwy dla nowych 
operatorów w celu sfinansowania 
zagwarantowanej nagrody za składowane 
lub uniknięte tony CO2 dla pierwszych 
takich instalacji w UE lub jakimkolwiek 
kraju trzecim, który ratyfikuje przyszłą 
umowę międzynarodową w sprawie zmian 
klimatycznych, pod warunkiem że zawarta 
zostanie umowa odnośnie dzielenia praw 
własności intelektualnej do tej 
technologii.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 4 złożoną przez sprawozdawcę nowe odnawialne technologie, które 
nie zostały sprawdzone przez rynek są włączone do dodatkowego mechanizmu finansowego.
180 GW nowej pochodzącej z siły wiatru energii do końca 2020 r. pozwoliłoby ograniczyć 
liczbę emisji o 70% w stosunku do proponowanego 21% celu redukcji ETS. Wspieranie 
nowoczesnych innowacji na dużą skalę w dziedzinie energii odnawialnej stanowi prawdziwą 
szansę dla nowatorskich początkujących technologii, które znacznie przyczynią się do 
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osiągnięcia celów zarówno w UE jak i na całym świecie. (Podkreślono zmiany w poprawce 4 
sprawozdawcy).

Poprawka 128
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Główną długoterminową zachętą do 
wychwytywania i składowania CO2 będzie 
brak obowiązku uzyskania pozwoleń na 
emisję dwutlenku węgla, który będzie 
trwale składowany. Dodatkowo, aby 
przyspieszyć rozmieszczanie zakładów 
demonstracyjnych, na potrzeby takich 
nowych dwunastu zakładów w UE 
powinny być wykorzystane przychody z 
aukcji oraz powinny być przyznane 
dodatkowe pozwolenia z rezerwy dla 
nowych podmiotów wchodzących do 
systemu, przy czym zakłady te powinny 
być zakwalifikowane w procedurze 
przetargu na poziomie całej UE, 
zorganizowanego przez Komisję 
Europejską. Dostęp do mechanizmu 
wsparcia UE powinien być również 
otwarty dla państw trzecich, które 
ratyfikowały przyszłe międzynarodowe 
porozumienie o zmianie klimatu.

Or. pl

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
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UE.

Poprawka 129
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Bez względu na to czy energia 
cieplna jest produkowana wraz z energią 
elektryczną czy nie, producenci energii 
cieplnej dostarczanej na użytek 
przemysłowy, sieci ciepłowniczych lub 
innych konsumentów powinni otrzymywać 
bezpłatne przydziały w tej samej proporcji 
jak te przyznawane zainteresowanym 
sektorom przemysłu. Bez względu na to, 
czy energia cieplna jest produkowana 
wraz z energią elektryczną, czy nie, 
producenci energii cieplnej dostarczanej 
na użytek sieci ciepłowniczych 
przestrzegający kryteriów 
odpowiadających wytycznym dotyczącym 
pomocy państwa w zakresie ochrony 
środowiska otrzymują 100% bezpłatnych 
przydziałów dla zapewnienia równego 
traktowania względem innych 
producentów energii cieplnej, którzy nie 
są objęci europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Produkcja energii cieplnej nie może być rozpatrywana „przypadkowo” w obrębie tych 
samych przepisów, co produkcja energii elektrycznej. Prowadzi to do sprzeczności i zakłóceń 
konkurencji.
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Poprawka 130
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Najważniejszą długoterminową 
zachętę do wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla stanowi fakt, że nie 
będzie trzeba zwracać przydziałów 
w przypadku C02, który jest stale 
składowany. Ponadto celem 
przyspieszenia rozmieszczania zakładów 
demonstracyjnych należy wykorzystać 
dochody z licytacji i dodatkowe 
uprawnienia z rezerwy na nowych 
operatów dla 12 pierwszych takich 
instalacji w UE zakwalifikowanych w 
organizowanym przez Komisję 
ogólnounijnym przetargu. Dostęp do 
mechanizmów wsparcia UE powinien być 
również otwarty dla krajów trzecich, które 
ratyfikują przyszłą umowę 
międzynarodową w sprawie zmian 
klimatycznych.

Or. en

Uzasadnienie

System wsparcia oparty na ETS może zapewnić fundusze na powstające technologie.
Fundusze są ograniczone w czasie, wielkości i jeśli chodzi o liczbę projektów. Należy 
doprecyzować, że fundusze powinny być przyznawane w procedurze przetargowej/licytacji i 
zaprojektowane tak, aby objąć wszystkie trzy technologie CCS. Aby zapewnić wsparcie 
polityczne i publiczne dostęp do 12 zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich i/lub 
krajów trzecich nie powinien być automatycznie przyznawany, lecz być raczej uzależniony od 
dodatkowego finansowania z UE. 
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Poprawka 131
Christian Ehler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dla co najmniej 12 obiektów 
pokazowych, które utworzone zostaną 
z zastosowaniem technologii 
wychwytywania i składowania CO2
(technologie CCS), należy przyznać 
bezpłatnie uprawnienia w wysokości 
125% przewidywanej wielkości produkcji. 
Przydział powinien nastąpić najwcześniej 
począwszy od roku 2013, dwa lata przed 
planowanym rozpoczęciem produkcji.

Or. de

Uzasadnienie

Wraz z wczesnym bezpłatnym rozdziałem uprawnień należy stworzyć wczesne zachęty dla 
inwestycji.
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