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Poprawka 122
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r.
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego procesu kontroli projektów w UE poza 
ogólnie akceptowanym systemem.

Poprawka 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów
zatwierdzonych zgodnie z procedurami 
określonymi w protokole z Kioto 
i wszelkich późniejszych porozumieniach 
międzynarodowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Z uwagi na istnienie obowiązujących i uzgodnionych na forum międzynarodowym procedur 
zatwierdzania projektów JI i CDM, które zostały już zaakceptowane przez UE, nie ma 
potrzeby ich dodatkowego zatwierdzania przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 124
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane zgodnie ze 
środkami i procedurami przyjętymi
z myślą o art. 6 i 12 protokołu z Kioto oraz 
późniejszych decyzjach wynikających 
z tego protokołu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.

Poprawka 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 

a) poświadczona redukcja emisji (CER), 
tymczasowa poświadczona redukcja emisji 
(tCER), długoterminowa poświadczona 
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emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

redukcja emisji (lCER) i jednostki redukcji 
emisji (ERU) wydawane w odniesieniu do 
redukcji emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

Or. en

Poprawka 126
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
i wydajności po stronie popytu, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012, z wyjątkiem poświadczonych 
redukcji emisji z dużych projektów 
elektrowni wodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby CER jasno odnosiły się do projektów w zakresie źródeł energii odnawialnej.
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Poprawka 127
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do typów projektów, które 
zostały zaakceptowane przez wszystkie 
państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

a) poświadczona redukcja emisji (CER) 
i jednostki redukcji emisji (ERU) 
wydawane w odniesieniu do redukcji 
emisji do dnia 31 grudnia 2012 r. 
w odniesieniu do projektów typu „złoty 
standard”, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012.

Or. en

Poprawka 128
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane 
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zaakceptowane 
zgodnie ze środkami i procedurami 
przyjętymi z myślą o art. 6 i 12 protokołu 
z Kioto oraz późniejszych decyzjach 
wynikających z tego protokołu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.
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Poprawka 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane 
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały 
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane 
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów zatwierdzonych zgodnie 
z procedurami określonymi w protokole 
z Kioto i wszelkich późniejszych 
porozumieniach międzynarodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na istnienie obowiązujących i uzgodnionych na forum międzynarodowym procedur 
zatwierdzania projektów JI i CDM, które zostały już zaakceptowane przez UE, nie ma 
potrzeby ich dodatkowego zatwierdzania przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 130
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały 
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane
przed 2013 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego procesu kontroli projektów w UE poza 
ogólnie akceptowanym systemem.

Poprawka 131
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane 
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały 
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012.

b). poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów w zakresie odnawialnych źródeł 
energii i wydajności po stronie popytu, 
które zostały zarejestrowane w okresie 
2008-2012 w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE
w okresie 2008-2012, z wyjątkiem 
poświadczonych redukcji emisji z dużych 
projektów elektrowni wodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby CER jasno odnosiły się do projektów w zakresie źródeł energii odnawialnej.
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Poprawka 132
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów, które zostały zarejestrowane 
w okresie 2008-2012 w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały 
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012.

b) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji od dnia 1 stycznia 2013 r. w ramach 
projektów typu „złoty standard”, które 
zostały zarejestrowane w okresie 2008-
2012 w odniesieniu do typów projektów, 
które zostały zaakceptowane przez 
wszystkie państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE w okresie 2008-
2012.

Or. en

Poprawka 133
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych, które zostały zaakceptowane 
zgodnie ze środkami i procedurami 
przyjętymi z myślą o art. 6 i 12 protokołu 
z Kioto oraz późniejszych decyzjach 
wynikających z tego protokołu, do czasu 
ratyfikacji przez te kraje porozumienia ze 
Wspólnotą lub do 2020 r. w zależności od 
tego, które z tych dwóch wydarzeń 
przypadnie wcześniej.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.

Poprawka 134
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych do czasu ratyfikacji przez te 
kraje porozumienia ze Wspólnotą lub do
2020 r. w zależności od tego, które z tych 
dwóch wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego procesu kontroli projektów w UE poza 
ogólnie akceptowanym systemem.

Poprawka 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
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wydawana w odniesieniu do redukcji
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów zatwierdzonych zgodnie 
z procedurami określonymi w protokole 
z Kioto oraz wszelkich późniejszych 
porozumieniach międzynarodowych, do 
czasu ratyfikacji przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r. 
w zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na istnienie obowiązujących i uzgodnionych na forum międzynarodowym procedur 
zatwierdzania projektów JI i CDM, które zostały już zaakceptowane przez UE, nie ma 
potrzeby ich dodatkowego zatwierdzania przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 136
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
i wydajności po stronie popytu
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, z wyjątkiem 
poświadczonych redukcji emisji z dużych 
projektów elektrowni wodnych, do czasu 
ratyfikacji przez te kraje porozumienia ze 
Wspólnotą lub do 2020 r. w zależności od 
tego, które z tych dwóch wydarzeń 
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przypadnie wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby CER jasno odnosiły się do projektów w zakresie źródeł energii odnawialnej.

Poprawka 137
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach 
zrealizowanych w krajach najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu do typów 
projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, do czasu ratyfikacji 
przez te kraje porozumienia ze Wspólnotą 
lub do 2020 r. w zależności od tego, które 
z tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

c) poświadczona redukcja emisji (CER) 
wydawana w odniesieniu do redukcji 
emisji osiągniętych przy projektach typu 
„złoty standard” zrealizowanych w krajach 
najsłabiej rozwiniętych w odniesieniu do 
typów projektów, które zostały 
zaakceptowane przez wszystkie państwa 
członkowskie zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE w okresie 2008-2012, do 
czasu ratyfikacji przez te kraje 
porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r. 
w zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Poprawka 138
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 

Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
że ich polityka w odniesieniu do zakupu 
tych kredytów powoduje sprawiedliwy 
podział geograficzny projektów oraz 
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osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

wspiera osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego procesu kontroli projektów w UE poza 
ogólnie akceptowanym systemem.

Poprawka 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
polityka w odniesieniu do zakupu tych 
kredytów powoduje sprawiedliwy podział 
geograficzny projektów oraz wspiera 
osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
że ich polityka w odniesieniu do zakupu 
tych kredytów powoduje sprawiedliwy 
podział geograficzny projektów oraz 
wspiera osiągnięcie międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 140
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wykorzystują 
jedynie kredyty z projektów w zakresie 
energii odnawialnej i efektywności 
końcowego wykorzystania energii, które 
spełniają kryteria wysokiej jakości 
gwarantujące dodatkowość projektów oraz 
ich wkład w trwały rozwój. Kryteria 
jakości powinny być zgodne co najmniej 
z typem „złoty standard” lub jego 
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równoważnikiem. 

Or. en

Uzasadnienie

„Złoty standard” ogranicza się do projektów w zakresie energii odnawialnej i efektywności 
końcowego wykorzystania energii oraz wymaga, aby projekty odpowiadały konserwatywnej 
interpretacji badania dodatkowości UNFCCC. Wymaga również dowodów niezależnej 
trzeciej strony akredytowanej przez UNFCCC, że projekt faktycznie przyczynia się do 
trwałego rozwoju, a zwłaszcza przynosi korzyści społeczne.

Poprawka 141
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W uzupełnieniu do ust. 1 i w przypadku 
opóźnienia przy zawieraniu 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu państwa 
członkowskie mogą, w celu wdrożenia 
swoich zobowiązań na mocy art. 3, 
wykorzystywać dodatkowe kredyty 
pochodzące z realizacji projektów
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych lub innej działalności 
związanej z redukcją emisji zgodnie 
z porozumieniami, o których mowa w art.
11a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE. 

2. W uzupełnieniu ust. 1 i w przypadku 
opóźnienia przy zawieraniu 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu państwa 
członkowskie mogą, w celu wdrożenia 
swoich zobowiązań na mocy art. 3, 
wykorzystywać dodatkowe kredyty z tytułu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych
pochodzące z realizacji projektów typu 
„złoty standard”.

Or. en
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Poprawka 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER, tCER, lCER i ERU z krajów 
trzecich, które ratyfikowały to 
porozumienie.

Or. en

Poprawka 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER i ERU z krajów trzecich, 
które ratyfikowały to porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku międzynarodowego porozumienia wykraczającego poza CDM projekty 
wspólnego wdrażania będą kontynuowane po 2012 r., a w rezultacie należy uwzględnić 
kredyty ERU z tych projektów.
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Poprawka 144
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER i ERU z krajów trzecich, 
które ratyfikowały to porozumienie.

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszcza się korzystanie także z kredytów z mechanizmu JI (ERU).

Poprawka 145
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

3. Po zawarciu w przyszłości 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
jedynie CER z projektów typu „złoty 
standard” w tych krajach trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

Or. en
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Poprawka 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3% emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

4. Wykorzystanie kredytów przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z ust. 1, 2 
i 3 nie powinno przekraczać ilości równej
6% emisji gazów cieplarnianych danego 
państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

Or. en

Poprawka 147
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3% emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 5% emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłasza się zastrzeżenie dotyczące procentowego poziomu kredytów z mechanizmu 
elastycznego: preferowane jest podniesienie jego wysokości do 5% w celu maksymalnego 
zwiększenia elastyczności w realizacji celów.
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Poprawka 148
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1, 2 i 3 nie powinno przekraczać ilości 
równej 3% emisji gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

4. Roczne wykorzystanie kredytów przez 
każde państwo członkowskie zgodnie z ust. 
1 nie powinno przekraczać ilości równej
1% emisji gazów cieplarnianych danego 
państwa członkowskiego ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby kraje rozwinięte przyczyniały się do realizacji wymaganych celów bez 
kompensowania lub wymiany wewnętrznych poziomów emisji z innymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 149
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państwa członkowskiego 
mającego zobowiązanie do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych o ponad 10% do 
2020 r., ów 3% limit zostaje zwiększony 
o liczbę punktów procentowych równą 
różnicy między zobowiązaniem do 
redukcji mającym zastosowanie do tego 
państwa członkowskiego i -10%.
Każde państwo członkowskie może 
przenieść niewykorzystane kredyty na 
następny rok.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje jednakowe ograniczenie w wykorzystywaniu kredytów dla wszystkich 
państw członkowskich, niezależnie od ich celu w zakresie redukcji. W ten sposób nakłada ona 
większe ograniczenia na państwa członkowskie o największym celu, które i tak będą musiały 
poczynić większe od innych wysiłki.

Powyższa propozycja umożliwia państwom członkowskim, których cel jest na wysokim 
poziomie, wykorzystywanie kredytów w większej ilości niż innym. Byłoby to pomocne dla tych 
państw członkowskich, a jednocześnie nie powodowałoby bezzasadnego zwiększenia ogólnej 
wysokości kredytów wykorzystywanych w całej UE.

Dzięki temu państwa członkowskie nie będą pod presją wykorzystania kredytów w danym 
roku lub ich utraty, co przyczyni się do poprawy jakości wybieranych przez nie projektów.

Poprawka 150
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby kraje rozwinięte przyczyniały się do realizacji wymaganych celów bez 
kompensowania lub wymiany krajowych poziomów emisji z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka 151
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie może
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 

Każde państwo członkowskie może
sprzedać niewykorzystaną część tej ilości 



PE409.586v01-00 20/60 AM\733292PL.doc

PL

innemu państwu członkowskiemu. innemu państwu członkowskiemu
w drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczny potencjał redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, cechujący się 
dużą opłacalnością, należy również zachęcać do handlu, projektów i przekazywania w UE 
pomiędzy państwami członkowskimi, oprócz wspierania projektów w krajach trzecich. 

Możliwość sprzedania niewykorzystanych kredytów może być atrakcyjna i stanowić dobrą 
motywację dla państw członkowskich. Ponadto system powinien traktować uczciwie 
i sprawiedliwie tych, którzy wypełnili swoje zobowiązania.

Poprawka 152
Linda McAvan

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Każde państwo członkowskie może 
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu. Jeżeli 
wykorzystywane rocznie przez państwo 
członkowskie kredyty nie osiągają ilości 
określonej w akapicie 1, państwo 
członkowskie może przenieść 
niewykorzystaną część tej ilości na kolejne 
lata.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić państwom członkowskim elastyczność w realizacji celów w najbardziej 
opłacalny sposób, o ile zachowana jest integralność środowiskowa. Nieoczekiwane wzrosty 
emisji w wyniku nieprzewidzianych warunków, np. skokowych wahań temperatury 
spowodowanych przez pogodę, mogą stwarzać trudności w realizacji celów rocznych. 
Umożliwienie gromadzenia dostępu do kredytów z projektu w okresie 2013-2020 pozwoliłoby 
państwom członkowskim reagować na takie nieprzewidziane okoliczności bez narażania na 
szwank integralności środowiskowej.
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Poprawka 153
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie wykorzystują 
jedynie kredyty z projektów w zakresie 
energii odnawialnej i efektywności 
końcowego wykorzystania energii, które 
spełniają kryteria wysokiej jakości 
gwarantujące dodatkowość projektów oraz 
ich wkład w trwały rozwój. Kryteria 
jakości powinny być zgodne co najmniej 
ze „złotym standardem” lub jego 
równoważnikiem. Dopuszczone powinny 
być jedynie kredyty z projektów 
hydroenergetycznych poniżej 10 MW 
i tylko wówczas, gdy są zgodne 
z kryteriami Światowej Komisji ds. Zapór.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg badań wykazał, że nawet 40% aktualnych projektów CDM prawdopodobnie nie 
spełnia kryterium dodatkowości i doszłoby do skutku nawet bez istnienia CDM. W rezultacie 
projektów emisje rosną w krajach rozwiniętych, a zamiast kompensacji wytwarzane są 
dodatkowe emisje CO2. Projekty przyjęte poza ramami krajowych zobowiązań muszą być 
dostosowane do takich norm, jak „złoty standard” lub jego równoważnik. 

Kryteria Światowej Komisji ds. Zapór ustanowiono celem zapobiegania negatywnym skutkom 
społecznym/środowiskowym dużych projektów w zakresie wodnej energii elektrycznej.
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Poprawka 154
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Pomoc krajom rozwijającym się 
w dostosowaniu się do negatywnych 

skutków zmian klimatu
1. Wraz z zawarciem międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
Wspólnota podejmie z początkiem 2013 r. 
wiążące zobowiązanie do świadczenia 
pomocy finansowej opartej na dotacjach 
krajom rozwijającym się, szczególnie 
społecznościom i krajom najbardziej 
narażonym wskutek zmian klimatu, 
w celu wsparcia ich w dostosowaniu się 
i zmniejszeniu ryzyka. Inwestycje te 
powinny być uzupełnieniem tych 
wymienionych w art. 4.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, 
zwiększa się co roku w sposób liniowy 
i osiągnie co najmniej 10 mld euro w 2020 
r. Wysiłki w zakresie pomocy za 2013 r. 
powinny stanowić co najmniej 5 mld euro.
Pomoc powinna być skierowana do 
funduszy UE i/lub międzynarodowych 
funduszy na rzecz dostosowania, w tym 
światowego sojuszu na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
i przyszłych międzynarodowych funduszy 
dostosowawczych opartych na 
międzynarodowym porozumieniu. Pomoc 
na rzecz dostosowania powinna mieć 
dodatkowy charakter w stosunku do 
obecnych przepływów pomocy, ale należy 
ją włączyć do głównego nurtu pomocy 
rozwojowej.
3. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać dochody ze sprzedaży 
w drodze licytacji w ramach wdrażania 
dyrektywy 2003/87/WE, ze zmianami, 
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w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Kraje uprzemysłowione ponoszą w dużym stopniu odpowiedzialność za negatywne skutki 
zmian klimatu, które dotykają kraje rozwijające się. UE ma zatem obowiązek zapłaty za te 
szkody.

Poprawka 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Pomoc krajom rozwijającym się 
w dostosowaniu się do negatywnych 

skutków zmian klimatu
1. Wraz z zawarciem międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
Wspólnota podejmie z początkiem 2013 r. 
wiążące zobowiązanie do świadczenia 
pomocy finansowej opartej na dotacjach 
krajom rozwijającym się, szczególnie 
społecznościom i krajom najbardziej 
narażonym wskutek zmian klimatu i jego 
aktualnej zmienności, w celu wsparcia ich 
w dostosowaniu się do negatywnych 
skutków zmian klimatu. Inwestycje te 
stanowią uzupełnienie tych wymienionych 
w art. 4.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, 
zwiększa się co roku w sposób liniowy 
i osiąga 11 mld euro w 2020 r. Wysiłki 
w zakresie pomocy za 2013 r. ustala się na 
5 mld euro. Finansowania tego nie wlicza 
się do realizacji uzgodnionego przez ONZ 
celu przeznaczenia 0,7% na pomoc.
3. Wysiłki Wspólnoty w zakresie pomocy, 
o których mowa w ust. 2, są rozdzielone 
między państwa członkowskie zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
Komitet decyduje o rozdziale wysiłków 
w zakresie pomocy według następujących 
kryteriów:
a) wkład państw członkowskich w pomoc 
jest liniowo uzależniony od PKB tego 
państwa członkowskiego na mieszkańca 
w 2005 r.;
b) państwa członkowskie, które nie mają 
obowiązku redukcji swoich emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do 2005 r., 
według wykazu stron protokołu z Kioto 
figurującego w załączniku I konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, nie wnoszą wkładu w wysiłek 
inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać dochody ze sprzedaży 
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w drodze licytacji w ramach wdrażania 
dyrektywy 2003/87/WE, ze zmianami, 
w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszego artykułu.
5. Każde państwo członkowskie składa 
corocznie sprawozdanie Komisji 
i Parlamentowi Europejskiemu. 
Sprawozdanie to zawiera informacje 
o przestrzeganiu przez państwa 
członkowskie przepisów ust. 1-4. Do 
końca 2010 r. Komisja opracowuje wzór 
sprawozdania stosowany przez państwa 
członkowskie do sprawozdawczości 
zgodnie z niniejszym artykułem.
6. Nie później niż w 2015 r. Komisja 
dokonuje przeglądu budżetu pomocowego 
na 2020 r., o którym mowa w ust. 2. 
Przegląd ten opiera się na najnowszych 
ustaleniach naukowych w tym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Przeszłe i przyszłe emisje gazów cieplarnianych krajów uprzemysłowionych, jak 27 państw 
członkowskich UE, są odpowiedzialne za negatywne skutki zmian klimatu, które są i będą 
odczuwane przez kraje rozwijające się. UE ma zatem obowiązek zapłaty za szkody 
wyrządzone krajom rozwijającym się przez jej emisje gazów cieplarnianych.
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Poprawka 156
John Bowis, Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Pomoc krajom rozwijającym się 
w dostosowaniu się do negatywnych 

skutków zmian klimatu
1. Wraz z zawarciem międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
Wspólnota zobowiąże się z początkiem 
2013 r. do świadczenia pomocy 
finansowej opartej na dotacjach krajom 
rozwijającym się, szczególnie 
społecznościom i krajom najbardziej 
narażonym wskutek zmian klimatu i jego 
aktualnej zmienności, w celu wsparcia ich 
w dostosowaniu się do negatywnych 
skutków zmian klimatu. Inwestycje te 
stanowią uzupełnienie tych wymienionych 
w art. 4.
2. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać dochody ze sprzedaży 
w drodze licytacji w ramach wdrażania 
dyrektywy 2003/87/WE, ze zmianami, 
w celu realizacji zobowiązań 
wynikających z niniejszego artykułu.
3. Każde państwo członkowskie składa 
corocznie sprawozdanie Komisji. 
Sprawozdanie będzie zawierać informacje 
o przestrzeganiu przez państwa 
członkowskie przepisów niniejszego 
artykułu. Do końca 2010 r. Komisja 
opracowuje wzór sprawozdania stosowany 
przez państwa członkowskie do 
sprawozdawczości zgodnie z niniejszym 
artykułem. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przeszłe i przyszłe emisje gazów cieplarnianych krajów uprzemysłowionych, jak 27 państw 
członkowskich UE, są odpowiedzialne za negatywne skutki zmian klimatu, które są i będą 
odczuwane przez kraje rozwijające się. UE ma zatem obowiązek przyczynić się do 
przeciwdziałania skutkom emisji gazów cieplarnianych w tych krajach. 

Poprawka 157
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Pomoc krajom rozwijającym się 

w dostosowaniu się do negatywnych 
skutków zmian klimatu

1. Wraz z zawarciem międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
Wspólnota podejmuje się z początkiem 
2013 r. wiążącej pomocy finansowej 
opartej na dotacjach dla krajów 
rozwijających się, szczególnie 
społeczności i krajów najbardziej 
narażonych w konsekwencji zmian 
klimatu, w celu wsparcia ich 
w dostosowaniu się do negatywnych 
skutków tych zmian. Inwestycje te 
stanowią uzupełnienie tych wymienionych 
w art. 4.

Or. en
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Poprawka 158
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b (nowy)

Zewnętrzne zobowiązanie Wspólnoty 
dotyczące redukcji emisji

1. Wraz z zawarciem kompleksowego 
porozumienia międzynarodowego 
w sprawie zmian klimatu, jako 
niezbędnego uzupełnienia mechanizmu 
czystego rozwoju/wspólnego wdrażania 
(CDM/JI), Wspólnota oraz jej państwa 
członkowskie od początku 2013 r. będą 
finansować wymierne, dające się opisać 
i zweryfikować, a także wiążące redukcje 
emisji gazów w krajach będących 
stronami UNFCCC, ale niefigurującymi 
w jej załączniku I (strony nieobjęte 
załącznikiem I).
2. Zewnętrzne zobowiązanie Wspólnoty 
w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych wynosi 250 mln ton 
równoważnika CO2 w 2013 r. i zwiększy 
się w sposób liniowy do 850 mln ton 
w 2020 r.
3. Komisja przyjmuje środki służące 
rozdzieleniu zewnętrznych zobowiązań 
Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych pomiędzy państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu ich 
odpowiednich PKB na mieszkańca. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej decyzji 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 9 ust. 2.
4. Państwa członkowskie mogą realizować 
swoje poszczególne zewnętrzne 
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zobowiązania w zakresie redukcji emisji 
na mocy ust. 3 poprzez:
a) bezpośrednie finansowanie lub udział 
w jednym lub więcej funduszy 
dwustronnych i/lub wielostronnych, 
których jedynym celem jest finansowanie 
polityki i środków dotyczących redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do stron nieobjętych 
załącznikiem I;
b) wkład w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z wylesiania 
oraz degradacji lasów, jak określono 
w międzynarodowym porozumieniu 
w sprawie zmian klimatu zgodnie 
z UNFCCC.
5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
ich polityka dotycząca finansowania 
redukcji emisji w odniesieniu do stron 
nieobjętych załącznikiem I umacnia 
równomierne pod względem 
geograficznym rozmieszczanie projektów.

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC stwierdza się, że w celu ograniczenia globalnego 
ocieplenia do mniej niż 2°C potrzebne jest również znaczne odejście od dotychczasowego 
trybu postępowania w krajach rozwijających się. CDM jest mechanizmem, który ma się do 
tego przyczynić. Sam CDM będzie jednak niewystarczający, stąd propozycja uzupełnienia. 
Kraje uprzemysłowione, oprócz swoich obowiązkowych krajowych ograniczeń mają 
obowiązek przyczyniać się do wymaganego ograniczania emisji w krajach rozwijających się, 
o ile osiągnięte zostanie kompleksowe porozumienie międzynarodowe.

Poprawka 159
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 marca roku następnego 
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państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie z rocznych emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE. Komisja 
weryfikuje i publikuje te sprawozdania 
w ciągu dwóch miesięcy od tej daty. 

Or. en

Uzasadnienie

Coroczna terminowa sprawozdawczość ma podstawowe znaczenie dla umożliwienia Komisji 
oceny, czy państwa członkowskie przestrzegają swoich celów, i wprowadzenia niezbędnych 
środków w razie nieprzestrzegania przepisów. 

Poprawka 160
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Na rok przed wejściem niniejszej 
decyzji w życie państwa członkowskie 
powinny złożyć Komisji sprawozdanie 
wyjaśniające, w jakim zakresie zrealizują 
one swój cel w sektorach nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE. W sprawozdaniu 
należy jasno przedstawić wszystkie 
inicjatywy, które będą miały wpływ na 
przedsiębiorstwa w sektorach nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE. Rodzaj inicjatyw 
i ich wpływ należy mierzyć w tonach 
gazów cieplarnianych i zgłaszać według 
sektorów i podsektorów.
W sprawozdaniu należy również jasno 
przedstawić, w jaki sposób państwo 
członkowskie zapewnia wdrażanie 
opłacalnych potencjałów redukcji 
w gospodarstwach domowych. 

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy wniosek dotyczący decyzji nie gwarantuje, że przedsiębiorstwa spoza sektora ETS 
będą mogły prowadzić produkcję na analogicznych warunkach. Niniejsza poprawka daje 
Komisji narzędzia pozwalające zapewnić, że przedsiębiorstwa spoza ETS będą traktowane 
sprawiedliwie i nie będą poddane zakłóceniom konkurencji na rynku wewnętrznym. Jako że 
znaczna część przedsiębiorstw w UE nie należy do systemu ETS, wniosek dotyczący decyzji 
powinien być uważnie monitorowany w tym zakresie.

Poprawka 161
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poczynając od 2013 r. sporządzana co dwa 
lata ocena obejmuje także przewidywany 
postęp Wspólnoty i jej państw 
członkowskich w wypełnianiu swoich 
zobowiązań przyjętych na mocy niniejszej 
decyzji. Do dnia 1 lipca 2016 r. państwa 
członkowskie przedstawią również 
uaktualnione sprawozdanie na temat 
przewidywanych postępów.

Poczynając od 2013 r. sporządzana co roku
ocena obejmuje także przewidywany 
postęp Wspólnoty i jej państw 
członkowskich w wypełnianiu swoich 
zobowiązań przyjętych na mocy niniejszej 
decyzji. Do dnia 1 lipca 2014 r. i za każdy 
następny rok państwa członkowskie 
przedstawią również uaktualnione 
sprawozdanie na temat przewidywanych 
postępów.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja powinna wprowadzić bardziej restrykcyjny harmonogram oceny postępów państw 
członkowskich we wdrażaniu decyzji, z wcześniejszym terminem rozpoczęcia i w ujęciu 
rocznym. 



PE409.586v01-00 32/60 AM\733292PL.doc

PL

Poprawka 162
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja 
sporządza i przedstawia Radzie 
Europejskiej sprawozdanie określające 
w odniesieniu do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych wymaganych 
w odniesieniu do źródeł objętych zarówno 
niniejszą decyzją jak i dyrektywą 
2003/87/WE: 
- dopuszczalne poziomy emisji gazów 
cieplarnianych dla poszczególnych państw 
członkowskich do 2020 r. w porównaniu 
z poziomami emisji gazów cieplarnianych 
w 1990 r.; oraz
- emisje poszczególnych państw 
członkowskich w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ambicja i przejrzystość UE będą kluczowe dla osiągnięcia międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu. Mamy tu do czynienia z istotną kwestią wizerunkową, ponieważ 
inne kraje powinny jasno widzieć, jakich starań wymaga się od każdego państwa 
członkowskiego. W tym celu Komisja powinna wyznaczyć ogólne wartości ekonomiczne (w 
ramach ETS i poza nim) dla poszczególnych państw członkowskich. Nie stanowi to zmiany 
ogólnej struktury pakietu, lecz zapewnia jasność potrzebną w skali międzynarodowej. 

Poprawka 163
Péter Olajos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 marca roku następnego 
państwa członkowskie składają 
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sprawozdanie z rocznych emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE. 
Komisja weryfikuje sprawozdania przed 
końcem miesiąca kwietnia następującego 
po miesiącu, w którym miały one zostać 
złożone. W przypadku niezgodności 
z wymogami zastosowanie mają przepisy 
art. 5a.

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich państwach członkowskich należy stosować rzetelny i niezależny monitoring, 
sprawozdawczość oraz doroczną terminową kontrolę. Zapewnienie corocznej redukcji emisji 
wymaga corocznej i terminowej sprawozdawczości. Decyzja powinna umożliwić Komisji 
terminową ocenę, czy państwo członkowskie przestrzega decyzji. Dokładna i terminowa 
sprawozdawczość musi być zatem obowiązkowa. Nie oznacza to dodatkowego obciążenia 
administracyjnego dla państw członkowskich, jako że wraz z protokołem z Kioto coroczna 
sprawozdawczość w zakresie emisji jest obowiązkowa.

Poprawka 164
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 marca roku następnego 
państwa członkowskie składają 
sprawozdanie z rocznych emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.
Komisja powinna otrzymać uprawnienia 
do wprowadzania zmian w wymogach 
w zakresie monitorowania 
i sprawozdawczości określonych w decyzji 
280/2004/WE w świetle doświadczeń 
zgromadzonych w ramach stosowania 
niniejszej decyzji. Komisja weryfikuje 
sprawozdania przed końcem miesiąca 
kwietnia następującego po miesiącu, 
w którym miały one zostać złożone. 
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W przypadku niezgodności z wymogami 
zastosowanie mają przepisy art. 5a.

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich państwach członkowskich należy stosować rzetelny i niezależny monitoring, 
sprawozdawczość oraz doroczną terminową kontrolę. Zapewnienie corocznej redukcji emisji 
wymaga corocznej i terminowej sprawozdawczości. Decyzja powinna umożliwić Komisji 
terminową ocenę, czy państwo członkowskie przestrzega jej przepisów. Dokładna i terminowa 
sprawozdawczość musi być zatem obowiązkowa.

Poprawka 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Standardowy wzór sprawozdania 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
w związku z zastosowaniem art. 3, 
wykorzystanie kredytów zgodnie z art. 4 
niniejszej decyzji oraz emisje wynikające 
z działalności wymienionej w załączniku 
I dyrektywy 2003/87/WE określa się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
9.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna dostarczyć wspólny wzór sprawozdania, tak aby zapobiec rozbieżnościom 
we wdrażaniu tego przepisu przez państwa członkowskie.
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Poprawka 166
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
1. Jeżeli emisje gazów cieplarnianych 
danego państwa członkowskiego 
pochodzące ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE przekraczają 
roczny limit emisji przewidziany w art. 3, 
takie państwo członkowskie płaci karę za 
nadwyżkę emisji odpowiadającą wartości 
określonej w art. 16 dyrektywy 
2003/87/WE. Kara za nadwyżkę emisji 
wpłacana jest do wspólnotowego funduszu 
przeznaczonego na finansowanie środków 
łagodzących skutki zmian klimatu.
2. Komisja przyjmuje środki służące 
ustanowieniu wspólnotowego funduszu, 
o którym mowa w ust. 1. Środki te, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej decyzji poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
3. Dochody przyznawane przez fundusz 
wspólnotowy otrzymują te państwa 
członkowskie, które zrealizowały lub 
przekroczyły swoje zobowiązania do 
wydatkowania tej kwoty na dalsze starania 
na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

UE ma ogromny, aczkolwiek niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, zatem 
solidny mechanizm zapewniający zgodność z wymogami w sektorze spoza ETS doprowadziłby 
do redukcji w budynkach i sektorze transportu oraz zwiększyłby wsparcie państw 
członkowskich dla wiążącego celu w zakresie wydajności energetycznej. Z myślą 
o skuteczności i realizacji – lub nawet przekroczeniu – naszych celów w zakresie redukcji 
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musimy zapewnić, że wszystkie dochody pochodzące z kar przeznaczane są na dalsze starania 
na rzecz redukcji emisji CO2.

Poprawka 167
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Mechanizm zgodności

1. W przypadkach gdy emisje gazów 
cieplarnianych danego państwa 
członkowskiego pochodzące ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
przekraczają roczny limit emisji gazów 
cieplarnianych przewidziany w art. 3 
niniejszej decyzji, takie państwo 
członkowskie płaci karę za nadwyżkę 
emisji odpowiadającą wartości określonej 
w art. 16 dyrektywy 2003/87/WE. 
2. W uzupełnieniu ust. 1 całkowitą 
wartość, o którą przekroczono limit 
równoważnika ditlenku węgla w tonach, 
odejmuje się od kolejnych ilości 
uprawnień licytowanych przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 2 
dyrektywy 2003/87/WE. Uprawnienia te są 
rozdzielone pomiędzy te państwa 
członkowskie i licytowane przez nie 
zgodnie z ich celami, tak aby zachować 
nienaruszony limit w ramach systemu 
handlu emisjami UE (ETS). 

Or. en

Uzasadnienie

Aby niniejszy wniosek miał znaczenie, konieczne jest ścisłe przestrzeganie przepisów.
Postępowanie w sprawie naruszenia prawa trwa kilka lat i bardzo utrudnia terminową 
reakcję, jeżeli państwo członkowskie nie osiąga rocznych celów w zakresie redukcji emisji. 
Mogłoby to poważnie zaszkodzić realizacji celów w zakresie redukcji emisji.
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Poprawka 168
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Mechanizm kar bezpośrednich

1. Aby zapewnić wyraźną i ścisłą zgodność 
państw członkowskich z wymogami, 
Komisja ustala w stosunku do nich 
mechanizm kar bezpośrednich. 
2. Mechanizm kar umożliwia Komisji 
nałożenie opłaty na państwo 
członkowskie, które nie spełnia 
zobowiązań zgodnie z niniejszą decyzją.
3. Komisja wszczyna procedurę kar 
bezpośrednich natychmiast po dokonaniu 
oceny rocznego sprawozdania państwa 
członkowskiego, stwierdziwszy brak 
zgodności państwa członkowskiego 
z wymogami lub zgromadziwszy wszelkie 
inne dowody na konkretne przypadki 
niezgodności ze strony państwa 
członkowskiego.
4. Obliczanie kary z tytułu niezgodności 
związane jest z obliczaniem kary za 
przekroczenie emisji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE, a ponadto powinno być 
indeksowane według rocznej stopy inflacji 
w strefie euro. W przypadku nakładania 
kar za nieprzestrzeganie przez państwo 
członkowskie rocznych celów w zakresie 
redukcji Komisja ustanawia mechanizm 
odjęcia przydziałów na licytację od 
przydziałów danego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 9a i 10 
dyrektywy 2003/87/WE aż do otrzymania 
zapłaty. Komisja określa również 
mechanizm uwolnienia wstrzymanych 
przydziałów po zapłacie kary przez dane 
państwo członkowskie.
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Szczegóły niniejszej procedury określa się 
do dnia 31 grudnia 2010 r. 
w szczegółowym rozporządzeniu Komisji, 
które uwzględnia cele i treść 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 10 
ust. 5 zmienionej dyrektywy 2003/87/WE.
5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja określa niezbędne wytyczne, 
metody obliczeń, powiązanie 
z obliczaniem kary za przekroczenie emisji 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE, pobór 
kar z tytułu niezgodności oraz przepisy 
dotyczące postępowania 
administracyjnego, a także ustanowienia 
specjalnego funduszu.
6. Ów specjalny fundusz gromadzi 
dochody z mechanizmu kar bezpośrednich 
i przeznacza je na poprawę i wzmocnienie 
badań naukowych, produkcji 
i wykorzystania energii odnawialnej oraz 
na zwiększenie efektywności energetycznej 
i oszczędności energii w Unii 
Europejskiej. Komisja ocenia model 
wykorzystywania tych funduszy, zwłaszcza 
do wspierania państw członkowskich, 
które przekraczają swoje cele, poprzez 
wykorzystywanie funduszu do wspierania 
projektów w dziedzinie energii 
odnawialnej w tych krajach, oraz do 
pomocy państwom członkowskim 
osiągającym gorsze wyniki, jeżeli mogą 
one udowodnić, że ich niedociągnięcia nie 
wynikają z niechęci lub niewłaściwych 
instrumentów, lecz z przyczyn 
gospodarczych lub społecznych 
uniemożliwiających im realizację celu. 

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie restrykcyjne ramy zapewniające zgodność z wymogami, oparte na jasnych celach 
w zakresie redukcji, mogą zainicjować stopniowe zmniejszanie emisji do 2020 r. 
Proponowana decyzja, zawierająca ograniczone przepisy dotyczące egzekwowania 
i przestrzegania przepisów, uniemożliwia realizację celów w zakresie redukcji. Zgodnie 
z niniejszym wnioskiem od państw członkowskich UE wymaga się jedynie sprawozdawczości 
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na temat emisji i postępów w realizacji celów w zakresie redukcji.

Poprawka 169
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Mechanizm kar bezpośrednich

1. Komisja ustanawia mechanizm kar 
bezpośrednich w stosunku do państw 
członkowskich, uruchamiany 
w przypadku niezgodności z wymogami. 
Mechanizm kar umożliwia Komisji 
nałożenie opłaty bezpośrednio na państwo 
członkowskie, które nie spełnia 
zobowiązań zgodnie z niniejszą decyzją.
2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Komisja określa niezbędne wytyczne, 
metody obliczeń kar z tytułu niezgodności, 
pobór kar oraz przepisy dotyczące 
postępowania administracyjnego.

Or. en

Poprawka 170
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Komisja ustanawia mechanizm polegający 
na odejmowaniu przydziałów na licytację 
od kwoty przydziałów danego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 9a i 10 
dyrektywy 2003/87/WE aż do otrzymania 
zapłaty. Komisja określa również 
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mechanizm uwolnienia wstrzymanych 
przydziałów po zapłacie kary przez dane 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Istotny jest restrykcyjny i skuteczny mechanizm zapewniający zgodność z wymogami.

Poprawka 171
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany mające zastosowanie w związku 
z zawarciem przyszłego 

międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu

Zmiany mające zastosowanie w związku 
z zatwierdzeniem przez Wspólnotę 
i państwa członkowskie przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 

w sprawie zmian klimatu

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.

Poprawka 172
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustępy 2, 3 i 4 stosuje się po zawarciu
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu prowadzącego do 

W terminie sześciu miesięcy od zawarcia
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, prowadzącego 
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obowiązkowych redukcji przekraczających 
ograniczenia emisji określone w art. 3.

do obowiązkowych redukcji w stopniu 
wyższym niż te przewidziane w art. 3, 
Komisja przedstawia wniosek legislacyjny 
celem dostosowania odnośnych artykułów 
niniejszej decyzji zgodnie z treścią takiego 
porozumienia. Wniosek ten zawiera m.in. 
określenie wkładu poszczególnych państw 
członkowskich w dodatkowe starania 
Wspólnoty na rzecz redukcji. 
Dostosowany wniosek ma zastosowanie 
w od roku następującego po wejściu 
w życie międzynarodowego porozumienia.

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.

Poprawka 173
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kraje członkowskie Wspólnoty 
o najniższym PKB na mieszkańca, 
szczególnie w przypadkach, gdy ich 
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gospodarka energetyczna opiera się na 
węglu, a jednocześnie słaby rozwój 
technologii CCS nie umożliwia jeszcze 
kompensacji emisji, nie mają żadnych 
realnych możliwości redukcji emisji 
dwutlenku węgla bez drastycznego 
zahamowania rozwoju, który ma 
doprowadzić do wyrównania poziomów 
PKB na mieszkańca, na terenie całej 
Wspólnoty.
W imię solidarności z tymi krajami, 
deklarowanej w punkcie 7 preambuły 
niniejszego dokumentu, Wspólnota 
powinna wziąć pod uwagę ich sytuację 
podczas negocjacji porozumień 
międzynarodowych i w przypadku tych 
krajów pozostawić ustalenia dotyczące 
redukcji emisji, określone w załączniku, 
na niezmienionym poziomie.

Or. pl

Poprawka 174
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od roku zawarcia porozumienia, 
o którym mowa w ust. 1 wspólnotowe 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną 
dalej ograniczone o ilość równą 
całkowitemu dodatkowemu ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie ze wszystkich źródeł, do 
których międzynarodowe porozumienie 
zobowiązuje Wspólnotę, pomnożoną przez
udział Wspólnoty w całkowitych 
redukcjach emisji gazów cieplarnianych na 
rok 2020, do których przyczyniają się 
państwa członkowskie poprzez 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

2. Od roku zawarcia porozumienia, 
o którym mowa w ust. 1 wspólnotowe 
emisje gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną 
dalej ograniczone o ilość równą 
całkowitemu dodatkowemu ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie ze wszystkich źródeł, do 
których międzynarodowe porozumienie 
zobowiązuje Wspólnotę, zwiększoną 
o udział Wspólnoty w całkowitych 
redukcjach emisji gazów cieplarnianych na 
rok 2020, do których przyczyniają się 
państwa członkowskie poprzez 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
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ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE zgodnie z art. 3.

ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE zgodnie z art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

 „Pomnożenie” i „zwiększenie” to dwa różne pojęcia. W pierwszym przypadku, jeżeli np. 
międzynarodowe porozumienie zobowiązuje Wspólnotę do dodatkowej redukcji o 3%, zaś 
redukcje emisji na rok 2020 wynoszą 2%, zobowiązanie Wspólnoty będzie wynosić 3x2=6%. 
W drugim przypadku, na tym samym przykładzie, zobowiązanie Wspólnoty będzie wynosić 
3+2=5%, co jest zgodne z jej interesem ekonomicznym.

Poprawka 175
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten przyjmuje się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 251 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wprowadzi zmiany do załącznika 
w celu dostosowania limitów emisji 
zgodnie z ust. 1. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie 

W terminie sześciu miesięcy od zawarcia 
porozumienia międzynarodowego 
w sprawie zmian klimatu, prowadzącego 
do obowiązkowych redukcji 
przekraczających poziomy określone 
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z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

w art. 3, Komisja przedkłada wniosek 
legislacyjny, przyjmowany zgodnie z art.
251 Traktatu, dotyczący wkładu 
poszczególnych państw członkowskich 
w dodatkowe starania Wspólnoty na rzecz 
redukcji emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Po zawarciu międzynarodowego porozumienia konieczna jest przejrzysta procedura 
ustanawiania dalszych krajowych celów w zakresie redukcji emisji; ponowny podział wkładu
powinien opierać się na wyniku negocjacji międzynarodowych.

Poprawka 177
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa 
w art. 4 ust. 4 pochodzących z krajów 
trzecich, które ratyfikowały porozumienie, 
o którym mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.

4. Państwa członkowskie mogą zwiększyć 
wykorzystywanie kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, o których mowa 
w art. 4 ust. 4 pochodzących z innych 
państw członkowskich lub krajów trzecich, 
które ratyfikowały porozumienie, o którym 
mowa w ust. 1 i zgodnie z ust. 5 
o maksymalnie połowę dodatkowej 
redukcji odbywającej się zgodnie z ust. 2.

Każde państwo członkowskie może
przekazać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu.

Każde państwo członkowskie może
sprzedać niewykorzystaną część tej ilości 
innemu państwu członkowskiemu
w drodze licytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczny potencjał redukcji emisji CO2 w państwach członkowskich, cechujący się 
dużą opłacalnością, należy również zachęcać do handlu, projektów i przekazywania w UE 
pomiędzy państwami członkowskimi, oprócz wspierania projektów w krajach trzecich. 
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Możliwość sprzedania niewykorzystanych kredytów może być atrakcyjna i stanowić dobrą 
motywację dla państw członkowskich. Ponadto system powinien traktować uczciwie 
i sprawiedliwie tych, którzy wypełnili swoje zobowiązania.

Poprawka 178
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochody uzyskane z licytacji muszą być 
wydatkowane na dalsze projekty 
i inwestycje na rzecz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o skuteczności i realizacji – lub nawet przekroczeniu – naszych celów w zakresie 
redukcji musimy zapewnić, że wszystkie dochody pochodzące z licytacji przeznaczane są na 
dalsze starania na rzecz redukcji emisji CO2.

Poprawka 179
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 -akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje środki w celu 
zapewnienia możliwości wykorzystywania 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących 
z projektów lub wykorzystywania przez 
państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, 
stosownie do potrzeb.

5. Komisja przyjmuje środki w celu 
zapewnienia możliwości wykorzystywania 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących 
z projektów, które gwarantują jakość 
i dodatkowość oraz przyczyniają się do 
trwałego rozwoju, lub wykorzystywania 
przez państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, 
stosownie do potrzeb.
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Or. pt

Poprawka 180
Linda McAvan

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wraz z zawarciem międzynarodowego 
porozumienia Komisja dokonuje 
przeglądu dopuszczalnych poziomów 
wykorzystania kredytów pochodzących 
z projektów z art. 4, a jeżeli uzna za 
stosowne zmienić ten poziom, może 
zwrócić się do Parlamentu Europejskiego 
i Rady z wnioskiem o zmianę art. 4 celem 
zwiększenia tego poziomu.

Or. en

Uzasadnienie

Na obecnym etapie nie wiemy, jaki będzie kształt nowego porozumienia w sprawie zmian 
klimatu, i nie powinniśmy przesądzać o wyniku międzynarodowych negocjacji. Poprzez pakiet 
Komisja zapewniła jednakże ramy, które należy dostosować do nowych okoliczności 
międzynarodowych. W trosce o spójność powinniśmy zrobić to samo w przypadku 
dopuszczalnych poziomów wykorzystania kredytów pochodzących z projektów, umieszczając 
klauzulę przeglądową. UE powinna mieć gotowe narzędzia umożliwiające sprawną reakcję 
na zmianę ustaleń w zakresie kredytów pochodzących z projektów w układzie światowym.

Poprawka 181
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Nie naruszając przepisów art. 4 i 6 
państwa członkowskie mogą wykorzystać 
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kredyty pochodzące z:
1. projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
CDM oraz projektów zweryfikowanych 
w ramach procedury komitetu nadzoru 
mechanizmu wspólnego wypełniania 
zobowiązań;
2. działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5 
dyrektywy 2003/87/WE; oraz 
3. wszelkich projektów z zakresu leśnictwa 
w krajach rozwijających się, zgodnie 
z międzynarodowym porozumieniem, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna respektować swoje międzynarodowe zobowiązania i zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie kredytów związanych z lasami, na które UE zgodziła się 
w ramach protokołu z Kioto i przyszłych międzynarodowych porozumień w sprawie zmian 
klimatu. Kredyty związane z lasami są też najskuteczniejszym sposobem zapewnienia, że kraje 
rozwijające się angażują się w długoterminowe i wiarygodne starania zapobiegające 
wylesianiu oraz na rzecz zalesiania i ponownego zalesiania, które są niezbędne do 
złagodzenia zmian klimatu.

Poprawka 182
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Nie naruszając przepisów art. 4 i 6 
państwa członkowskie mogą wykorzystać 
kredyty pochodzące z:
1. projektów zalesiania i ponownego 
zalesiania zatwierdzonych przez zarząd 
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CDM oraz projektów zweryfikowanych 
w ramach procedury komitetu nadzoru 
mechanizmu wspólnego wypełniania 
zobowiązań;
2. działań z zakresu leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie zgodnie z art. 11a ust. 5 
dyrektywy 2003/87/WE; oraz 
3. wszelkich projektów z zakresu leśnictwa 
w krajach rozwijających się, zgodnie 
z międzynarodowym porozumieniem, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna respektować swoje międzynarodowe zobowiązania i zezwolić państwom 
członkowskim na wykorzystanie kredytów związanych z lasami, na które UE zgodziła się 
w ramach protokołu z Kioto i przyszłych międzynarodowych porozumień w sprawie zmian 
klimatu. Kredyty związane z lasami są też najskuteczniejszym sposobem zapewnienia, że kraje 
rozwijające się angażują się w długoterminowe i wiarygodne starania zapobiegające 
wylesianiu oraz na rzecz zalesiania i ponownego zalesiania, które są niezbędne do 
złagodzenia zmian klimatu.
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Poprawka 183
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Stosowanie usuwania przez pochłaniacze 
w razie braku przyszłego porozumienia 

w sprawie zmian klimatu
W razie braku międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
w okresie po 2012 r. państwa 
członkowskie mogą stosować usuwanie 
emisji gazów cieplarnianych przez 
pochłaniacze w ramach realizacji swoich 
zobowiązań wynikających z art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zainspirowana propozycją wysuniętą na szczeblu Rady, tak aby 
osiągnąć wczesne porozumienie pomiędzy Parlamentem a Radą w sprawie „wspólnych 
starań”.

Poprawka 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Rozszerzenie zakresu dyrektywy 

2003/87/WE
Maksymalna ilość emisji zgodnie z art. 3 
niniejszej decyzji dostosowywana jest 
zgodnie z ilością uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych wydanych zgodnie 
z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE 
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wynikającą ze zmiany zakresu źródeł 
objętych wspomnianą dyrektywą po 
ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję 
krajowych planów rozdziału na okres 
2008-2012 zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.
Komisja opublikuje dane liczbowe 
wynikające z tego dostosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że zakres stosowania niniejszej decyzji będzie obejmować ETS, nie zaś go uzupełniać, 
jak ma to miejsce dzisiaj, nie będzie potrzebny mechanizm dostosowawczy w celu 
uwzględnienia podwyżek w ramach ETS, ponieważ system ten nie będzie miał żadnego 
wpływu na całkowite krajowe ilości docelowe.

Poprawka 185
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna ilość emisji zgodnie z art. 3 
niniejszej decyzji dostosowywana jest
zgodnie z ilością uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych wydanych zgodnie 
z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE 
wynikającą ze zmiany zakresu źródeł 
objętych wspomnianą dyrektywą po 
ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję 
krajowych planów rozdziału na okres 
2008-2012 zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.

Maksymalna ilość emisji zgodnie z art. 3 
niniejszej decyzji dostosowywana jest:

a) zgodnie z ilością uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych wydanych zgodnie 
z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE 
wynikającą ze zmiany zakresu źródeł 
objętych wspomnianą dyrektywą po 
ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję 
krajowych planów rozdziału na okres 
2008-2012 zgodnie z dyrektywą 
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2003/87/WE;
b) z wyłączeniem małych instalacji 
o nominalnej mocy cieplnej poniżej 25 
MW, w przypadku których zgłoszone do 
właściwego organu emisje w każdym 
z poprzednich trzech lat wynosiły poniżej 
25 000 ton równoważnika ditlenku węgla, 
zgodnie z art. 27 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 186
Avril Doyle

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wsparcie zobowiązań państw 

członkowskich przez środki wspólnotowe
1. Jeżeli planowana polityka i środki 
wspólnotowe miałyby wywierać znaczący 
wpływ – pozytywny lub negatywny – na 
realizację przez państwa członkowskie 
zobowiązań w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, ocena wpływu 
każdego wniosku zawiera obliczenie 
wpływu na emisje gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do poszczególnych państw 
członkowskich oraz do całej Wspólnoty.
2. Do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie 
co trzy lata, Komisja sporządza 
sprawozdanie na temat pozytywnego 
i negatywnego wpływu polityki i środków 
wspólnotowych na starania 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz całej Wspólnoty na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Dla większości sektorów spoza ETS środki na szczeblu Wspólnoty będą miały kluczowe 
znaczenie dla realizacji ich zobowiązań (np. normy wydajności transportu i pojazdów, normy 
wydajności dla budynków i urządzeń, rolnictwo). Wpływ proponowanej polityki i środków 
wspólnotowych musi podlegać ocenie na etapie formułowania polityki, a następnie być 
przedmiotem regularnego przeglądu.

Poprawka 187
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Na podstawie doświadczeń w stosowaniu 
niniejszej decyzji oraz osiągniętego 
postępu w monitorowaniu emisji gazów 
cieplarnianych oraz w świetle rozwoju 
w kontekście prawa międzynarodowego, 
Komisja opracowuje kompleksowe 
sprawozdanie z oceny stosowania 
niniejszej decyzji.
Komisja przedkłada to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 30 czerwca 2015 r., a w miarę 
potrzeb towarzyszą mu wnioski. 
Sprawozdanie powinno zostać 
przygotowane i przedłożone łącznie ze 
sprawozdaniem w sprawie stosowania 
dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek idzie w parze z dyrektywą w sprawie ETS. Pakiet dotyczący klimatu 
i energii jest bardzo skomplikowanym i zaawansowanym narzędziem politycznym, którego 
funkcjonowanie należy poddać kompleksowemu przeglądowi w 2015 r. Proces ten powinien 
obejmować równolegle sektory objęte i nieobjęte ETS.
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Poprawka 188
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając jej art. 8.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art.
7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając
przepisy jej art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie przepisu do standardowego odesłania do nowej procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą.

Poprawka 189
Johannes Lebech

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja sporządza sprawozdania
zawierające ocenę stosowania niniejszej 
decyzji. Komisja przedkłada pierwsze
sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszą wnioski, 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie 
do dnia 31 października 2015 r. Następnie 
takie sprawozdania są składane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
dnia 31 października każdego roku. 

Or. en
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Poprawka 190
Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna uaktualnić załącznik o nowe dane, zgodnie ze zmienionymi przepisami art. 
3.

Poprawka 191
Péter Olajos

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć zadowalające porozumienie międzynarodowe w Kopenhadze, powinniśmy 
zobowiązać wszystkie kraje do ograniczenia lub przynajmniej utrzymania na tym samym 
poziomie do 2020 r. emisji również w sektorze nieobjętym ETS. Jest zatem nie do przyjęcia, 
aby zezwolono niektórym państwom członkowskim na zwiększenie emisji. Aby tego uniknąć, 
musimy zwrócić się do Komisji Europejskiej o ponowne obliczenie wartości w niniejszym 
załączniku i opracowanie nowego załącznika, według którego żadne państwo nie będzie 
mogło zwiększyć swoich emisji w sektorze nieobjętym ETS.
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Poprawka 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 

członkowskie do 2020 r. 
w porównaniu z poziomami
emisji gazów cieplarnianych 

w 2005 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 

2003/87/WE

Emisje gazów cieplarnianych przez 
państwa członkowskie w 2020 r. 
wynikające z wykonania art. 3

(w mln ton równoważnika CO2)

Belgia -15% 70954356

Bułgaria 20% 35161279

Republika Czeska 9% 68739717

Dania -20% 29868050

Niemcy -14% 438917769

Estonia 11% 8886125

Irlandia -20% 37916451

Grecja -4% 64052250

Hiszpania -10% 219018864

Francja -14% 354448112

Włochy -13% 305319498

Cypr -5% 4633210

Łotwa 17% 9386920

Litwa 15% 18429024

Luksemburg -20% 8522041

Węgry 10% 58024562

Malta 5% 1532621
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Niderlandy -16% 107302767

Austria -16% 49842602

Polska 14% 216592037

Portugalia 1% 48417146

Rumunia 19% 98477458

Słowenia 4% 12135860

Słowacja 13% 23553300

Finlandia -16% 29742510

Szwecja -17% 37266379

Zjednoczone 
Królestwo

-16% 310387829

Poprawka

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych przez państwa 

członkowskie do 2020 r. 
w porównaniu z celami

emisji gazów cieplarnianych 
według protokołu z Kioto

Emisje gazów cieplarnianych przez 
państwa członkowskie w 2020 r. 
wynikające z wykonania art. 3

(w tonach równoważnika CO2)

Belgia -18%                    110535

Bułgaria -18%                  100043

Republika Czeska -18%                  146541

Dania -18%                    45402

Niemcy -18%                   798368

Estonia -18%                    32155

Irlandia -18%                   51.526

Grecja -18%                   109662

Hiszpania -18%                  273256
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Francja -18%                  462419 

Włochy -18%                  396270

Cypr -18%                  

Łotwa -18%                   19546

Litwa -18%                  37278

Luksemburg -18%                   7774

Węgry -18%                  88948

Malta -18%                     

Niderlandy -18%                   164207

Austria -18%                   56394

Polska -18%                  434302 

Portugalia -18%                   62638

Rumunia -18%                  213093

Słowenia -18%                  15355

Słowacja -18%                  54355 

Finlandia -18%                   58223

Szwecja -18%                  61531 

Wielka Brytania -18%                 559581

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel UE w zakresie redukcji emisji do 2020 r., wymagana byłaby wspólna 
redukcja wynosząca 18% dla poszczególnych państw członkowskich w stosunku do jej celów 
z protokołu z Kioto. Cypr i Malta nie są objęte załącznikiem I i nie realizują celów w ramach 
protokołu z Kioto. Wartości dla tych krajów powinny zatem podlegać negocjacjom.
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Poprawka 193
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – rząd 20 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polska   14%   216592037 Polska   20%  52
 227991617

Or. en

Uzasadnienie

Polska wypełnia wzorowo wszelkie zobowiązania dotyczące celów redukcji emisji CO2. 

Jednocześnie jej energetyka i przemysł oparte są w niemal 100% na węglu kamiennym.

Zakreślony cel (14%) mieści się poza jej możliwościami i grozi zahamowaniem wzrostu 
gospodarczego oraz zmarnowaniem dotychczasowych wysiłków.

Zaproponowany w poprawce dodatni, 20%-towy limit jest absolutnym minimum dla 
utrzymania polskiej gospodarki na dotychczasowej ścieżce trwałego wzrostu gospodarczego 
i umożliwi dostosowanie się do nowych ustaleń.
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