
AM\734873PL.doc PE409.657v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2008/0013(COD)

15.7.2008

POPRAWKI
472 - 580

Projekt sprawozdania
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.657v01-00 2/91 AM\734873PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\734873PL.doc 3/91 PE409.657v01-00

PL

Poprawka 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy wymienione instalacje oznaczają pojedyncze instalacje, czy pewien rodzaj 
instalacji zbiorczych. Nie jest także jasne, do czego i w jakim celu ma mieć zastosowanie 
współczynnik korygujący. By odpowiednio zająć się ryzykiem „wycieku emisji”, liczba 
przydziałów wyliczona na podstawie zastosowania standardów musi zostać w pełni 
rozdysponowana. Przewidują to w połączeniu art. 10a ust. 1 i 7, a zatem art. 10a ust. 4 i 5 nie 
są konieczne.

Poprawka 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5



PE409.657v01-00 4/91 AM\734873PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007.
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów emisji bezpośrednich dla 
instalacji, które są objęte systemem 
wspólnotowym dopiero począwszy od 
2013 r., nie może w 2013 r. przekraczać 
całkowitych skontrolowanych średnich 
rocznych emisji bezpośrednich z tych 
instalacji w latach 2005-2007.

Instalacje w sektorach lub podsektorach, 
które uznaje się za narażone na ryzyko 
„wycieku emisji” ze względu na pośrednie 
skutki wliczania kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej, otrzymują 
oprócz przydziałów emisji bezpośrednich 
przydziały emisji pośrednich zgodnie 
z ust. 8 i 9 oraz art. 10b.
W przypadku sektorów i podsektorów, 
które nie podlegają przepisom ust. 8 i 9 
oraz art. 10b, w każdym kolejnym roku 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.
Maksymalna liczba przydziałów 
przyznanych na wliczenie kosztów CO2
w ceny energii elektrycznej dla sektorów 
lub podsektorów narażonych na ryzyko 
„wycieku emisji”, które otrzymują 
przydziały emisji pośrednich zgodnie 
z ust. 8 i 9 oraz art. 10b, opiera się na 
średnim rocznym potwierdzonym zużyciu 
energii elektrycznej dla tych instalacji 
w latach 2005–2007.

Or. en

Uzasadnienie

Limit przydziałów emisji bezpośrednich nie powinien stanowić limitu środków służących 
ochronie sektorów lub podsektorów narażonych na ryzyko „wycieku emisji” ze względu na 
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pośrednie skutki wliczania kosztów emisji CO2 w ceny energii elektrycznej. Współczynnik 
redukcji, o którym mowa w powyższym ustępie, należy stosować jedynie w odniesieniu do 
sektorów, których nie uznano za narażone na ryzyko „wycieku emisji”. Konieczny jest 
określony system ustanawiający standardy w celu zapewnienia bezpłatnych przydziałów na 
wliczanie kosztów emisji CO2 w ceny energii elektrycznej wykorzystywanej w 
energochłonnych sektorach przemysłu, które są narażone na poważne ryzyko „wycieku 
emisji”.

Poprawka 474
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

5. Bez uszczerbku dla ust. 8 maksymalna
liczba przydziałów, która stanowi 
podstawę obliczeń liczby przydziałów dla 
instalacji, które są objęte systemem 
wspólnotowym dopiero począwszy od 
2013 r., nie może w 2013 r. przekraczać 
całkowitych skontrolowanych emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007. W każdym 
kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 10a ust. 8.

Poprawka 475
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

5. Bez uszczerbku dla ust. 8 maksymalna
liczba przydziałów, która stanowi 
podstawę obliczeń liczby przydziałów dla 
instalacji, które są objęte systemem 
wspólnotowym dopiero począwszy od 
2013 r., nie może w 2013 r. przekraczać 
całkowitych skontrolowanych emisji z tych 
instalacji w latach 2005-2007. W każdym 
kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko „wycieku emisji” pojawia się wtedy, gdy producenci wewnątrz UE i poza nią nie 
podlegają takim samym ograniczeniom, jeżeli chodzi o emisje dwutlenku węgla. Wobec braku 
odpowiedniego międzynarodowego porozumienia energochłonne sektory przemysłu narażone 
na ryzyko „wycieku emisji” powinny otrzymywać niezbędną ilość bezpłatnych przydziałów, 
aby zapobiec przenoszeniu emisji do krajów, które nie nakładają porównywalnych ograniczeń 
dotyczących emisji na miejscowych producentów.

Poprawka 476
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 

5. Całkowita liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., jest w 2013 r. 
równa całkowitym średnim 
potwierdzonym emisjom z tych instalacji w 
latach 2005-2007. W każdym kolejnym 
roku całkowita liczba przydziałów dla tego 
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korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

rodzaju instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje oddolne podejście obliczania ilości bezpłatnych przydziałów 
przyznawanych każdej instalacji: ustanowienie standardu, analiza sumy standardów po 
zastosowaniu w instalacjach oraz korekta w razie przekroczenia ogólnego pułapu. W celu 
przyspieszenia procesu i nadania każdemu sektorowi większej przewidywalności bardziej 
pożądane byłoby podejście odgórne. Komisja powinna najpierw podzielić ogólny pułap 
między sektory w oparciu o potwierdzone emisje, a następnie ustanowić standardy sektorowe 
w celu określenia ilości przydziałów, jaką ma otrzymać każda instalacja w danym sektorze. 

Poprawka 477
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
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sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Poprawka 478
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji od roku 2010. W 
każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

Or. hu

Poprawka 479
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w roku 2008 lub 
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2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

średnich emisji z tych instalacji w latach 
2008–2010. W każdym kolejnym roku 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach brak jest danych historycznych na temat emisji z lat 2005–2007, nie ma 
też obowiązku przechowywania takich danych odnoszących się do wszystkich instalacji 
objętych systemem wspólnotowym począwszy od roku 2013. Państwa członkowskie będą w 
stanie dostarczać potwierdzone dane od 2008 r.

Poprawka 480
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-
2007. W każdym kolejnym roku całkowita 
liczba przydziałów dla tego rodzaju 
instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w roku 2008 lub 
średnich emisji z tych instalacji w latach 
2008–2010. W każdym kolejnym roku 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach brak jest danych historycznych na temat emisji z lat 2005–2007, nie ma 
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też obowiązku przechowywania takich danych odnoszących się do wszystkich instalacji 
objętych systemem wspólnotowym począwszy od roku 2013. Państwa członkowskie będą w 
stanie dostarczać potwierdzone dane od 2008 r.

Poprawka 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9.

5. Maksymalna liczba przydziałów, która 
stanowi podstawę obliczeń liczby 
przydziałów dla instalacji, które są objęte 
systemem wspólnotowym dopiero 
począwszy od 2013 r., nie może w 2013 r. 
przekraczać całkowitych skontrolowanych 
emisji z tych instalacji w latach 2005-2007. 
W każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, o 
którym mowa w art. 9 w celu zapewnienia 
zgodności z ilościami określonymi na 
podstawie ust. od 1 do 3, bez zmiany 
całkowitej liczby przydziałów zgodnie z 
art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o uzasadnieniu środków przeznaczonych na tworzenie standardów i ze względu na 
ich ambitny charakter konieczne jest dokonywanie przydziałów w oparciu o całkowitą liczbę 
przydziałów obliczoną przy zastosowaniu tych standardów. Jeżeli limit sektorowy określony w 
tych ustępach zostanie przekroczony, należy sięgnąć po ilości przewidziane do licytacji, 
natomiast nadwyżki należy przekształcić w ilości przewidziane do licytacji. W pierwszym 
przypadku zmniejszenie ilości uprawnień do licytacji prowadzi do zmniejszenia popytu, w 
związku z czym nie można oczekiwać wzrostu cen uprawnień. Poprawka wyjaśnia, że 
przestrzegany jest limit w ramach ETS.
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Poprawka 482
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
artykułu, dotyczących bezpłatnych 
przydziałów, całkowita liczba przydziałów 
określonych w ust. 4 i 5 zostaje podzielona 
między sektory na podstawie ich udziału 
w potwierdzonych emisjach w latach 
2005–2007. Każda instalacja w danym 
sektorze może otrzymać przydział z ilości 
przyznanej temu sektorowi zgodnie ze 
środkami przyjętymi na mocy ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje oddolne podejście obliczania ilości bezpłatnych przydziałów
przyznawanych każdej instalacji: ustanowienie standardu, analiza sumy standardów po 
zastosowaniu w instalacjach oraz korekta w razie przekroczenia ogólnego pułapu. W celu 
przyspieszenia procesu i nadania każdemu sektorowi większej przewidywalności bardziej 
pożądane byłoby podejście odgórne. Komisja powinna najpierw podzielić ogólny pułap 
między sektory w oparciu o potwierdzone emisje, a następnie ustanowić standardy sektorowe 
w celu określenia ilości przydziałów, jaką ma otrzymać każda instalacja w danym sektorze.

Poprawka 483
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pięć procent liczby przydziałów dla całej 
Wspólnoty, określonej zgodnie z art. 9 i 9a 
dla okresu 2013-2020, jest rezerwowanych 

Dwa procent liczby przydziałów dla całej 
Wspólnoty, określonej zgodnie z art. 9 i 9a 
dla okresu 2013-2020, jest rezerwowanych 
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dla nowych operatorów jako maksymalna 
liczba przydziałów, która może być im 
przyznana zgodnie z przepisami przyjętymi 
na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu.

dla nowych operatorów jako maksymalna 
liczba przydziałów, która może być im 
przyznana zgodnie z przepisami przyjętymi 
na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Pięć procent przydziałów to bardzo dużo w stosunku do rezerwy dla nowych operatorów; w 
rezultacie liczba bezpłatnych przydziałów ulegnie zmniejszeniu.

Poprawka 484
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkim inwestycjom finansowanym 
z tej rezerwy musi towarzyszyć niezależna 
inżynieryjna i finansowa ocena wniosku, 
która jasno wykaże, że produkcja energii 
w nowym zakładzie będzie wiązać się 
z przynajmniej o 70% niższą emisją CO2
niż wyprodukowanie tej samej ilości 
energii przy pomocy podobnych środków. 
Przeprowadzenie niezależnej oceny 
inżynieryjnej po oddaniu nowej instalacji 
do użytku będzie również potrzebne w celu 
potwierdzenia, że nowy zakład wytwarza 
co najmniej 50% mniej CO2 na jednostkę 
produkcji niż inne zakłady w UE. Jeżeli 
wnioski płynące z niezależnej oceny 
dokonanej po oddaniu nowej instalacji do 
użytku będą inne, zostanie to uznane za 
niezgodność i będzie podlegać art. 16 
ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Bezpłatne przydziały dla nowych operatorów muszą być przeznaczane na wytwarzanie jak 
najmniejszej ilości CO2 na jednostkę produkcji. Wskaźnik wytwarzania CO2 na jednostkę 
produkcji zagwarantuje, że nowe inwestycje skupią się na jak najbardziej wydajnych i 
emitujących jak najmniejszą ilość CO2 środkach produkcji. Wszystkie nowe zakłady będą 
musiały wykazać przed i po udzieleniu zamówienia, czy spełniają ten wymóg.

Poprawka 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2. Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji.

Poprawka 486
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 

skreślony
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mowa w art. 9.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Poprawka 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba przydziałów jest korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Do 30 czerwca 2010 r. Komisja opublikuje 
ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane zasady przyznawania 
przydziałów z rezerwy dla nowych 
operatorów, ustanowione i przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. [23 ust. 3].
W przypadku sektorów i podsektorów, 
które nie podlegają przepisom ust. 8 i 9 
niniejszego artykułu oraz art. 10b, 
w każdym kolejnym roku całkowita liczba 
przydziałów dla tego rodzaju instalacji jest 
korygowana współczynnikiem liniowym, 
o którym mowa w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć jasno zdefiniowane ogólnowspólnotowe zasady dotyczące przydziałów z 
rezerwy przeznaczonej dla nowych operatorów, w ramach których wszelkie przepisy 
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dotyczące bezpłatnych przydziałów muszą być stosowane spójnie do przepisów dotyczących 
istniejących instalacji.

Poprawka 488
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Licytacja uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej stanowi zbędny i 
nadmierny koszt oraz obciążenie dla konsumentów. Mechanizm bezpłatnego przyznawania 
przydziałów, oparty na standardach i rzeczywistych formach produkcji, tworzy bardziej 
wydajny system ETS.

Poprawka 489
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Stopniowe wdrażanie systemu licytacji w sektorze energii, zgodnie z wnioskami dotyczącymi 
innych sektorów, jest niezbędne, począwszy od 80% bezpłatnych przydziałów w 2013 r. aż do 
osiągnięcia pełnej sprzedaży w drodze licytacji już w roku 2020. Głównym tego powodem jest 
niepełna integracja rynku energii UE. Istnienie odizolowanych rynków uniemożliwi przesył 
potencjału niezbędnego do neutralizacji skutków wprowadzenia 100% sprzedaży w drodze 
licytacji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Stopniowe wprowadzenie systemu 
licytacji pozwoli na poprawę wydajności energetycznej i dostosuje produkcję energii 
elektrycznej do wyższego popytu napędzanego dyrektywą IPPC.

Poprawka 490
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 491
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Z tytułu produkcji energii elektrycznej 
przez nowych operatorów rozdziela się 
bezpłatnie 25% przydziałów emisji. 
Przydział ten opiera się na standardach 
właściwych dla paliw i na najlepszych 
dostępnych technologiach.



AM\734873PL.doc 17/91 PE409.657v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Brak bezpłatnych przydziałów mógłby stwarzać poważną barierę dla inwestycji i zniweczyć 
wartościowy potencjał nowych elektrowni na rzecz obniżenia CO2 w związku ze zwiększoną 
wydajnością energetyczną. Poprawka zmniejszałaby obciążenia dla operatorów i utrzymała 
zachęty do stopniowej likwidacji starych zakładów.

Poprawka 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej w połączeniu 
z przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej lub wytwarzanej z substancji 
będących pozostałością procesów 
przemysłowych, pod warunkiem że są one 
zużywane na miejscu przez operatorów 
instalacji; przydziały takie rozdziela się na 
takich samych zasadach, jakie stosowane 
są do tej działalności przemysłowej 
zgodnie z załącznikiem I.

Jednak w przypadkach, kiedy gaz 
odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają bezpłatnie 
przydzielone operatorom instalacji 
wytwarzających gazy odlotowe na takich 
samych zasadach, jak stosowane dla tej 
instalacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Energia elektryczna i cieplna produkowana w związku z procesami przemysłowymi i energia 
elektryczna powstająca z pozostałości jest przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem w 
zakresie dostaw energii dla tych procesów przemysłowych. CO2 pochodzący z 
wykorzystywania gazów odlotowych jest nierozerwalnie związany z instalacjami 
produkującymi te gazy i w związku z tym musi być przypisany instalacji, która go wytwarza. 
Jest to zgodne z pkt 92 dokumentu COM (2003)830. Ułatwia to także ustalenie standardów, 
których stosowanie ogranicza wykorzystywanie dwutlenku węgla, a zatem wytwarzanie gazów 
odlotowych. W przeciwieństwie do tego sprzedaż w drodze licytacji niepotrzebnie obciążyłaby 
te instalacje i zniechęciła do wydajnego wykorzystywania gazów odlotowych.

Poprawka 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej z gazów 
odlotowych powstałych w wyniku 
przemysłowych procesów produkcyjnych.

Jeżeli gaz odlotowy pochodzący z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają przydzielone 
operatorom instalacji wytwarzających 
gazy odlotowe na takich samych 
zasadach, jak stosowane dla tej instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Gazy odlotowe pochodzące z procesów produkcyjnych muszą być wykorzystywane 
niezwłocznie po ich wytworzeniu. Aby zapewnić ich wydajne odzyskiwanie, dozwolona musi 
być maksymalna elastyczność w ich stosowaniu. Wykorzystywanie gazów odlotowych 
pochodzących z procesów produkcyjnych do wytwarzania energii elektrycznej przyczynia się 
do zachowania zasobów i redukcji emisji CO2. Energia elektryczna wytworzona w tych 
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szczególnych warunkach powinna być wyłączona z licytacji uprawnień.

Poprawka 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej z gazów 
odlotowych pochodzących z procesów 
produkcyjnych.
W przypadku gdy gaz odlotowy z procesu 
produkcyjnego wykorzystywany jest jako 
paliwo, uprawnienia zostają przydzielone 
operatorowi instalacji wytwarzającej gaz 
odlotowy, na tych samych zasadach jak 
dla instalacji o której mowa.

Or. pl

Uzasadnienie

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2. Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji.

Poprawka 495
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej w połączeniu 
z przemysłowym wykorzystaniem energii 
cieplnej lub wytwarzanej z substancji 
będących pozostałością procesów 
przemysłowych; przydziały takie rozdziela 
się na takich samych zasadach, jakie 
stosowane są do tej działalności 
przemysłowej zgodnie z załącznikiem I.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł inwestował w skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz uzyskiwanie 
energii na miejscu z pozostałości przemysłowych zarówno ze względów środowiskowych, jak i 
ekonomicznych. Działalność ta była dalej wspierana jako rozwiązanie kwestii 
niezliberalizowanych rynków energii, jest również promowana w dyrektywie w sprawie 
kogeneracji (CHP). We wniosku uważa się, że wszelka energia elektryczna powinna podlegać 
tym samym zasadom przydziału. Energia uzyskiwana w wyniku skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej z procesów przemysłowych służy pokryciu zapotrzebowania 
energetycznego tych procesów lub uzyskaniu rezultatów w zakresie ochrony środowiska. 
Powinna być zatem traktowana odmiennie od normalnej produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej.

Poprawka 496
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, za wyjątkiem energii 
elektrycznej wytwarzanej na własne 
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potrzeby w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, lub wytwarzanej z gazów 
odlotowych powstałych w wyniku 
przemysłowych procesów produkcyjnych; 
tego rodzaju uprawnienia przydzielane są 
zgodnie z tymi samymi środkami 
wykonawczymi, o których mowa w ust. 7 
i 8 niniejszego artykułu, stosowanymi do 
głównych procesów przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach przemysł inwestował w wysoce wydajną produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej (CHP) oraz energii uzyskiwanej na miejscu z pozostałości przemysłowych. W 
obecnym wniosku uważa się, że wszelka energia elektryczna powinna podlegać tym samym 
zasadom przydziału, ponieważ zakłada się istnienie jednego rynku energii elektrycznej. Jest to 
błędne wyobrażenie. Energia elektryczna i cieplna wytwarzana w powiązaniu z procesami 
przemysłowymi produkowana jest w celu pokrycia zapotrzebowania tych procesów. 
Produkcja energii przemysłowej powinna otrzymywać przydziały zgodnie z zasadami 
mającymi zastosowanie do tego sektora, jako że stanowią one zasadniczą jego część.

Poprawka 497
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, chyba że produkcja ta odbywa 
się w ramach skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej na własne 
potrzeby.

Or. de
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Poprawka 498
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów emisji z tytułu produkcji 
energii elektrycznej przez nowych 
operatorów, chyba że produkcja ta odbywa 
się w ramach skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej na własne 
potrzeby.

Or. de

Uzasadnienie

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) stanowi najbardziej ekonomiczny 
sposób jednoczesnego pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł energii pierwotnej. 
Metoda ta jest świadomie promowana przez wiele państw członkowskich. W celu uniknięcia 
dodatkowych obciążeń dla takich instalacji oraz w celu stworzenia zachęt dla nowych 
zakładów sprzedaż wszystkich uprawnień w drodze licytacji powinna być w dalszym ciągu 
ograniczona do zakładów wytwarzających jedynie energię elektryczną w sektorze 
energetycznym.

Poprawka 499
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
publikuje zharmonizowane przepisy 
dotyczące przyznawania przydziałów 
nowym operatorom oraz optymalizacji 
przemysłu (porozumienia, likwidacje, 
przeniesienia w ramach UE), opracowane 
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i przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 23 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przyznawania przydziałów nowym operatorom, przepisy dotyczące 
likwidacji i przenoszenia przydziałów z zamykanych zakładów do nowych zakładów na terenie 
UE oraz przepisy regulujące porozumienia należy ustanawiać na szczeblu wspólnotowym w 
tym samym czasie, co przepisy dotyczące przyznawania bezpłatnych przydziałów istniejącym 
zakładom.

Poprawka 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach rezerwy dla nowych 
operatorów przyznaje się do 500 milionów 
przydziałów dla zakrojonych na szeroką 
skalę komercyjnych projektów 
demonstracyjnych, zajmujących się 
wychwytywaniem i geologicznym 
składowaniem dwutlenku węgla na 
terytorium UE lub w krajach 
rozwijających się i krajach 
przechodzących transformację 
gospodarczą spoza UE, które ratyfikują 
przyszłe porozumienie międzynarodowe.
Przydziały przyznaje się projektom, które 
zapewniają rozwój szerokiej gamy 
technologii CCS wykorzystujących różne 
składowiska geologiczne oraz oferują 
najlepszy stosunek ceny do jakości oraz 
zrównoważone pod względem 
geograficznym lokalizacje w całej UE. Ich 
przyznawanie jest uzależnione od 
potwierdzonego zapobiegania emisji CO2
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poprzez korzystanie ze składowania 
geologicznego.
Komisja proponuje struktury i procedury 
służące wyłonieniu projektów i przyznaniu 
przydziałów. Komisja dokłada starań, aby 
w odniesieniu do kwestii zawarcia umów 
na realizację 12 zakrojonych na szeroką 
skalę komercyjnych projektów 
demonstracyjnych przedstawić 
przekonujące wyniki przed posiedzeniem 
konferencji stron UNFCCC, która ma się 
odbyć w listopadzie 2009 r. 
w Kopenhadze.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 22 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

UE musi objąć wiodącą rolę w rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, jeżeli ma przekonać Chiny i inne znaczące gospodarki stosujące węgiel do ratyfikacji 
międzynarodowego porozumienia na rzecz znacznego obniżenia emisji CO2. Poprawka ta ma 
na celu zapewnienie w ramach unijnego pułapu emisji możliwego do natychmiastowego 
zastosowania i pewnego europejskiego mechanizmu finansowego, który umożliwi pierwszym 
inicjatywom na rzecz projektów dotyczących technologii CCS pokrycie kosztów prac 
rozwojowych, które sprawiają, że wprowadzenie tej technologii jest nieopłacalne. Da to 
podstawę do przyszłych szczegółowych negocjacji z Radą.

Poprawka 501
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach rezerwy dla nowych 
operatorów przyznaje się rocznie 
60 milionów przydziałów – do 
maksymalnie 600 milionów przydziałów –
dla zakrojonych na szeroką skalę 
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instalacji demonstracyjnych, zajmujących 
się wychwytywaniem i geologicznym 
składowaniem dwutlenku węgla na 
terytorium UE lub w krajach 
rozwijających się i krajach 
przechodzących transformację 
gospodarczą spoza UE, które ratyfikują 
przyszłe porozumienie międzynarodowe.
Przydziały przyznaje się projektom 
realizowanym na podstawie porozumień, 
jakie ma zaproponować Komisja, oraz 
zapewniającym rozwój szerokiej gamy 
technologii i oferującym najlepszy 
stosunek ceny do jakości. Ich 
przyznawanie jest uzależnione od 
faktycznej ilości geologicznie 
składowanego dwutlenku węgla. 
Przydziały, które nie są konieczne do 
spełnienia warunków przyznania, 
pozostają dostępne w ramach rezerwy dla 
nowych operatorów.
Komisja dąży do zawarcia umów na 
budowę 12 zakrojonych na szeroką skalę 
instalacji demonstracyjnych przed 
otwarciem posiedzenia UNFCCC 
w listopadzie 2009 r. w Kopenhadze.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 22 w dokumencie PR/727283)

Poprawka 502
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach wspólnotowej rezerwy 
przyznaje się rocznie 60 milionów 
przydziałów – do maksymalnie 
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600 milionów przydziałów – dla co 
najmniej 12 zakładów demonstracyjnych 
zajmujących się wychwytywaniem 
i podziemnym składowaniem dwutlenku 
węgla. Należy je przyznawać projektom, 
które są realizowane na podstawie 
porozumień zaproponowanych przez 
Komisję i które przyczyniają się do 
rozwoju szerokiej gamy technologii 
i metod składowania przy jak największej 
opłacalności. Ich przyznawanie jest 
uzależnione od faktycznej ilości 
geologicznie składowanego dwutlenku 
węgla.

Or. de

(Odniesienie do poprawki 22 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

Proponowana poprawka powinna zachęcać do szybszego podejmowania decyzji o tworzeniu 
zakładów demonstracyjnych.

Poprawka 503
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach rezerwy dla nowych 
operatorów do dnia 31 grudnia 2015 r. 
zarezerwowanych będzie 60 milionów 
przydziałów dla pierwszych 12 instalacji, 
które do tej daty rozpoczną komercyjne 
wychwytywanie i geologiczne składowanie 
dwutlenku węgla pochodzącego z emisji 
w zrównoważony sposób, przy czym na 
każdą trwale składowaną tonę do 2016 r. 
przypadać będzie jeden przydział. Te 
12 instalacji wyznaczy Komisja do dnia 
1 stycznia 2013. Możliwość ta ma 
zastosowanie do instalacji znajdujących 
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się gdziekolwiek na terytorium UE bądź 
w krajach trzecich, które ratyfikują 
przyszłe porozumienie międzynarodowe.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 22 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

Wychwytywanie dwutlenku węgla musi następować w zrównoważony sposób, a Parlament 
Europejski powinien w miarę potrzeb wspierać zrównoważony rozwój.

Poprawka 504
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach rezerwy dla nowych 
operatorów do dnia 31 grudnia 2015 r. 
zarezerwowanych będzie 60 milionów 
przydziałów dla pierwszych 12 instalacji, 
które do tej daty rozpoczną komercyjne 
wychwytywanie i geologiczne składowanie 
dwutlenku węgla pochodzącego z emisji, 
przy czym na każdą trwale składowaną 
tonę CO2 do 2016 r. przypadać będzie 
jeden przydział. Te 12 instalacji wyznaczy 
Komisja do dnia 1 stycznia 2013.

Or. en

(Odniesienie do poprawki 22 w dokumencie PR/727283)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie.
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Poprawka 505
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów 
bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy 
podatek od emisji CO2, który zapłacą konsumenci. Aby konsumenci UE zaoszczędzili do 
55 miliardów euro rocznie, a ceny energii spadły o 20–30 euro/MWh – nie kwestionując przy 
tym skuteczności systemu ETS – nie można pozwolić, by opierał się on na licytowaniu. 
Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą produkcję mogą stanowić 
ekonomicznie wydajny i ekologicznie skuteczny instrument.

Poprawka 506
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie zawiera rozdział traktujący o przyznawaniu przydziałów w oparciu o 
standardy.

Poprawka 507
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przejściowy system bezpłatnych uprawnień jest możliwy jedynie w przypadku braku 
międzynarodowego porozumienia. Przydziały należy rozdzielać w oparciu o standardy w celu 
zapewnienia równych szans w odniesieniu do emisji CO2 na jednostkę produkcji. Obejmują 
one zużycie paliwa, rodzaj paliwa i wydajność procesu w technologiach o niskiej emisji CO2. 
Dokładny projekt standardów i procedura ich aktualizacji będą jednak miały znaczenie 
dopiero na późniejszym etapie, kiedy zawarte zostaną międzynarodowe porozumienia.

Poprawka 508
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. W odniesieniu do instalacji 
wymienionych w załączniku I dyrektywy 
ustanawia się ogólnowspólnotowe, 
jednolite standardy, których przyjęcie 
i kontrola odbywa się w ramach 
zharmonizowanej procedury. Na 
podstawie tych standardów instalacje 
otrzymują 100% bezpłatnych przydziałów. 
Bezpłatne przydziały nie obejmują 
instalacji, które nie wytwarzają energii 
elektrycznej w drodze kogeneracji.

Or. de

Uzasadnienie

Zakłady produkcji przemysłowej są nieustannie zmuszane do optymalizacji ich wydajności 
energetycznej, tak aby przetrwać zmagania z międzynarodową konkurencją. Obciążenia 
wynikające z systemu handlu uprawnieniami do emisji, ograniczonego do Europy, nie mogą 
być przekazywane za pośrednictwem produktów ze względu na presję ze strony 
międzynarodowej konkurencji. W rezultacie zagrożona byłaby ich konkurencyjność, a 
produkcja zostałaby przeniesiona do krajów, w których nie istnieją tego typu obciążenia w 
postaci regulacji w zakresie ochrony klimatu.
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Poprawka 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Do czasu wejścia w życie 
międzynarodowego porozumienia oraz 
z zastrzeżeniem art. 10b i art. 28 liczba 
przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie instalacjom nieobjętym 
przepisami ust. 2 w roku 2013 i w każdym 
kolejnym roku wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami, o których mowa w ust. 1, bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł wytwórczy jest na ogół narażony na ostrą międzynarodową konkurencję. Licytacje 
powodują trudne do oszacowania ryzyko dla tego przemysłu i całej gospodarki UE, nie 
przyczyniając się do osiągnięcia środowiskowych celów dyrektywy. Pułap wyznaczono na 
poziomie 21% i zostanie on osiągnięty przy lub bez pomocy licytacji dzięki stałemu 
zmniejszaniu liczby dostępnych uprawnień. W związku z tym przemysł wytwórczy powinien 
otrzymywać bezpłatne przydziały w oparciu o standardy do momentu wejścia w życie 
międzynarodowego porozumienia zapewniającego równe szanse wszystkim konkurentom w 
skali globalnej.

Poprawka 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Do czasu wejścia w życie 
międzynarodowego porozumienia liczba 
przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie instalacjom nieobjętym 
przepisami ust. 2 w roku 2013 i w każdym 
kolejnym roku wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami, o których mowa w ust. 1, bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł wytwórczy powinien otrzymać 100% bezpłatnych przydziałów na emisję w oparciu o 
metodologię związaną ze standardami, aby uniknąć narażenia na przewagę konkurencyjną ze 
strony przemysłu spoza UE, który nie podlega równoważnym środkom ograniczającym 
emisję. Bezpłatne przydziały w żaden sposób nie zmieniają lub nie zmniejszają –21% celu w 
zakresie redukcji emisji, jaki stoi przed sektorem ETS, ponieważ liczba uprawnień do emisji 
jest taka sama jak w przypadku przyznawania przydziałów w drodze licytacji.

Poprawka 511
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. od 1 do 3.
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uprawnień w roku 2020.

Komisja dokona przeglądu tego udziału 
procentowego w 2020 r., a następnie 
okresowo, co cztery lata. W ramach 
przeglądu uwzględnia się zaobserwowane 
skutki dla środowiska i gospodarki. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi. 
Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

System licytacji stosuje się przy założeniu, że możliwe jest wliczanie kosztów CO2 w ceny 
energii elektrycznej. Skutki dla instalacji narażonych na ryzyko „wycieku emisji” mogą być 
znaczące. Efekt ten pogłębiają różne możliwości wliczania kosztów producentów energii 
elektrycznej i przemysłu wytwórczego. Nie należy zatem wprowadzać systemu licytacji dla 
przemysłu wytwórczego. Wyjaśnienie potrzeby dokonania przydziału zgodnie z całkowitą 
liczbą przydziałów obliczoną przy zastosowaniu standardów.

Poprawka 512
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gospodarek opartych o paliwa kopalne wprowadzone regulacje, a szczególnie 
brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej oraz liniowa redukcja 
liczby przydziałów, spowodują drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, który pociągnie za 
sobą ogromny wzrost kosztów w całej gospodarce oraz przerzucenie tych kosztów na 
obywateli.

Poprawka 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie wyniesie 100% ilości określonej 
na podstawie ust. 1 do 3 niniejszego 
artykułu, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów będzie corocznie zmniejszana 
o taką samą liczbę przydziałów, do 
poziomu 80% bezpłatnych uprawnień w 
roku 2020.

Komisja dokona ponownej analizy tego 
poziomu w roku 2020; kolejne analizy 
będą się odbywały co 4 lata. Analiza 
obejmie zaobserwowany wpływ na 
środowisko naturalne oraz wpływ 
gospodarczy. Konsultacje będą 
przeprowadzane ze wszystkimi właściwymi 
partnerami społecznymi. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
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z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23(3)].

Or. pl

Uzasadnienie

Handel opiera się na założeniu zdolności do przerzucenia kosztów. Konsekwencje powyższego 
dla instalacji zagrożonych “wyciekiem emisji” mogą być poważne, dodatkowo wpływa na nie 
różna zdolność do przerzucania kosztów pomiędzy producentami energii a sektorem 
produkcyjnym. W związku z tym handel w sektorze produkcyjnym należy wdrażać bardzo 
ostrożnie i opierać na analizie ekonomicznej. Wyjaśnienie dotyczące potrzeby dokonania 
rozdziału w oparciu o przydziały emisji określone na podstawie zastosowanych "standardów".

Poprawka 514
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. od 1 do 3, a następnie 
liczba bezpłatnych przydziałów jest 
corocznie zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do 80% bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Komisja dokona przeglądu tego udziału 
procentowego w 2020 r., a następnie 
okresowo, co cztery lata. W ramach 
przeglądu uwzględnia się zaobserwowane 
skutki dla środowiska i gospodarki. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi. 
Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
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niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

System licytacji stosuje się przy założeniu, że możliwe jest wliczanie kosztów CO2 w ceny 
energii elektrycznej. Skutki dla instalacji narażonych na ryzyko „wycieku emisji” mogą być 
znaczące. Efekt ten pogłębiają różne możliwości wliczania kosztów producentów energii 
elektrycznej i przemysłu wytwórczego. System licytacji dla przemysłu wytwórczego należy 
zatem wprowadzać z dużą ostrożnością; musi mu także towarzyszyć przegląd gospodarczy. 
Wyjaśnienie potrzeby dokonania przydziału zgodnie z całkowitą liczbą przydziałów obliczoną 
przy zastosowaniu standardów.

Poprawka 515
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. od 1 do 3, a następnie 
liczba bezpłatnych przydziałów jest 
corocznie zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do 80% bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Komisja dokona przeglądu tego udziału 
procentowego w 2020 r., a następnie 
okresowo, co cztery lata. W ramach
przeglądu uwzględnia się zaobserwowane 
skutki dla środowiska i gospodarki. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
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właściwymi partnerami społecznymi. 
Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

System licytacji stosuje się przy założeniu, że możliwe jest wliczanie kosztów CO2 w ceny 
energii elektrycznej. Skutki dla instalacji narażonych na ryzyko „wycieku emisji” mogą być 
znaczące. Efekt ten pogłębiają różne możliwości wliczania kosztów producentów energii 
elektrycznej i przemysłu wytwórczego. System licytacji dla przemysłu wytwórczego należy 
zatem wprowadzać z dużą ostrożnością; musi mu także towarzyszyć przegląd gospodarczy. 
Wyjaśnienie potrzeby dokonania przydziału zgodnie z całkowitą liczbą przydziałów obliczoną 
przy zastosowaniu standardów.

Poprawka 516
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 100% liczby przydziałów 
określonej zgodnie z przepisami, o których 
mowa w ust. 1, a następnie liczba 
bezpłatnych przydziałów jest 
dostosowywana przy pomocy 
współczynnika liniowego, o którym mowa 
w art. 9.

Or. de
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Uzasadnienie

Zakłady produkcyjne nieustannie starają się poprawić własną wydajność z uwagi na rosnącą 
presję konkurencyjną na szczeblu międzynarodowym. W wyniku stosowania środków 
samoregulujących osiągnięto pewien postęp w redukcji emisji CO2. Aby nie zagrażać pozycji 
Europy jako miejsca lokowania przemysłu, należy opowiedzieć się za uzasadnioną redukcją 
bezpłatnych przydziałów. Ponieważ współczynnik liniowy, o którym mowa w art. 9, stanowi 
już ambitny cel redukcji, wciąż istnieją zachęty do dalszej redukcji emisji, jak również 
możliwości nowych inwestycji.

Poprawka 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 4 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana o 
taką samą liczbę przydziałów, aż do 
likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 
2020.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać bezpłatne przydziały dla kogeneracji w celu wspierania konkurencyjności 
sieci ciepłowniczych.
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Poprawka 518
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami, o których mowa w 
ust. 1, a następnie liczba bezpłatnych 
przydziałów jest corocznie zmniejszana 
o 5%.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest bardziej stopniowe podejście do puli przydziałów podlegającej licytacji, 
ponieważ obecne tempo tego procesu może zakłócić działalność zainteresowanych 
przedsiębiorstw. Redukcja o 5% rocznie pozwoli przedsiębiorstwom na skuteczniejsze 
planowanie inwestycji w środki służące zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 519
Peter Liese, Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 
liczba przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie na podstawie ust. 3 do 6 
niniejszego artykułu [oraz art. 3c ust. 2] 
wynosi 80 % liczby przydziałów 

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

określonej zgodnie z przepisami, o których 
mowa w ust. 1, a następnie liczba 
bezpłatnych przydziałów jest corocznie 
zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Od 2014 r. liczba 
bezpłatnych przydziałów dla operatorów 
lotniczych zgodnie z art. 3d ust. 2 jest 
zmniejszana o taką samą liczbę 
przydziałów, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z porozumieniem Rady i Parlamentu w sprawie objęcia lotnictwa 
systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zgodnie z tym porozumieniem liczba licytacji 
może ulec zwiększeniu w ramach ogólnego przeglądu. Autorzy poprawki wskazali na tę 
możliwość i popierają koncepcję przedstawioną przez Komisję Europejską w ogólnym 
przeglądzie.

Poprawka 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Z zastrzeżeniem art. 10b, liczba 
przydziałów emisji rozdzielonych 
bezpłatnie w 2013 r. na podstawie ust. 3 
niniejszego artykułu wynosi 100% liczby 
przydziałów określonej zgodnie 
z przepisami, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać bezpłatne przydziały dla kogeneracji w celu wspierania konkurencyjności 
sieci ciepłowniczych.
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Poprawka 521
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Logicznym skutkiem postanowień dotyczących przydziałów, określonych w ust. 7, jest to, że 
powyższe przepisy nie są już konieczne.

Poprawka 522
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów 
bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy 
podatek od emisji CO2, który zapłacą konsumenci. Aby konsumenci UE zaoszczędzili do 
55 miliardów euro rocznie, a ceny energii spadły o 20–30 euro/MWh – nie kwestionując przy 
tym skuteczności systemu ETS – nie można pozwolić, by opierał się on na licytowaniu. 
Bezpłatne przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą produkcję mogą stanowić 
ekonomicznie wydajny i ekologicznie skuteczny instrument.

Poprawka 523
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka służy koordynacji.
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Poprawka 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł wytwórczy jest na ogół narażony na ostrą międzynarodową konkurencję. Licytacje 
powodują trudne do oszacowania ryzyko dla tego przemysłu i całej gospodarki UE, nie 
przyczyniając się do osiągnięcia środowiskowych celów dyrektywy. Pułap wyznaczono na 
poziomie 21% i zostanie on osiągnięty przy lub bez pomocy licytacji dzięki stałemu 
zmniejszaniu liczby dostępnych uprawnień. W związku z tym przemysł wytwórczy powinien 
otrzymywać bezpłatne przydziały w oparciu o standardy do momentu wejścia w życie 
międzynarodowego porozumienia zapewniającego równe szanse wszystkim konkurentom w 
skali globalnej.

Poprawka 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 

skreślony
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narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł wytwórczy powinien otrzymać 100% bezpłatnych przydziałów na emisję w oparciu o 
metodologię związaną ze standardami, aby uniknąć narażenia na przewagę konkurencyjną ze 
strony przemysłu spoza UE, który nie podlega równoważnym środkom ograniczającym 
emisję. Bezpłatne przydziały w żaden sposób nie zmieniają lub nie zmniejszają –21% celu w 
zakresie redukcji emisji, jaki stoi przed sektorem ETS, ponieważ liczba uprawnień do emisji 
jest taka sama jak w przypadku przyznawania przydziałów w drodze licytacji.

Poprawka 526
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
80% liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6. Bezpłatne 
przydziały na szczeblu instalacji są 
przyznawane na podstawie standardu 
w postaci ton równoważnika CO2 na 
jednostkę produkcji. Pozostałe cechy 
konstrukcyjne standardu podlegają 
przepisom ust. 1.
Określone sektory lub podsektory, 
w przypadku których można należycie 
uzasadnić, że istnieje ryzyko „wycieku 
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emisji”, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, mogą 
otrzymać do 80% bezpłatnych przydziałów 
w celu uwzględnienia zużycia energii 
elektrycznej w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przejściowy system bezpłatnych uprawnień jest możliwy jedynie w przypadku braku 
międzynarodowego porozumienia. Przydziały należy rozdzielać w oparciu o standardy w celu 
zapewnienia równych szans, najlepiej ze względu na emisje CO2 na jednostkę produkcji. 
Obejmują one zużycie paliwa, rodzaj paliwa i wydajność procesu w technologiach o niskiej 
emisji CO2. Dokładny projekt standardów i procedura ich aktualizacji będą jednak miały 
znaczenie dopiero na późniejszym etapie, kiedy zawarte zostaną międzynarodowe 
porozumienia.

Poprawka 527
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji równe 100% 
liczby przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 2 do 6 do czasu zawarcia 
międzynarodowego porozumienia 
uznanego za satysfakcjonujące w oparciu 
o kryteria ustanowione w art. 28 ust. 1 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

W tekście dyrektywy należy wyraźnie zaznaczyć, że sektorom i branżom przemysłu narażonym 
na ryzyko „wycieku emisji” należy przyznawać bezpłatne przydziały do czasu zawarcia 
międzynarodowego porozumienia, które zostanie uznane za satysfakcjonujące. Przepis ten ma 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa planowania inwestycyjnego w UE.

Poprawka 528
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom będącym pośrednimi 
lub bezpośrednimi emitentami w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
poziomu osiągów opartego na najlepszej 
dostępnej technice (BAT, z j. ang. „Best 
Available Technique”) określonej na 
szczeblu wspólnotowym.

Or. hu

Poprawka 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 

8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 i 
w każdym kolejnym roku, instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
„wycieku emisji” przyznawane będą
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do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

bezpłatnie wszystkie przydziały emisji 
z liczby przydziałów określonej zgodnie 
z przepisami ust. 1 do 3, bez zmian 
całkowitej ilości przydziału określonej 
w art. 9.

Or. pl

Uzasadnienie

Uprawnienia do bezpłatnego przydziału emisji nie będą zależały od konkretnego roku, ale od 
ryzyka “wycieku emisji”. Jeżeli ryzyko “wycieku emisji” zostanie ustalone, wszystkie 
przydziały określone w oparciu o „standardy” będą bezpłatne. Wyjaśnienie: zgodnie ze 
„standardami” przydziały muszą odpowiadać limitom sektorowym w ramach Systemu Handlu 
Emisjami.

Poprawka 530
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w 2013 r. i w 
każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są wszystkie 
przydziały emisji określone zgodnie z 
przepisami ust. 1 do 3, bezpłatnie i bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ubiegania się o bezpłatne przydziały nie może być uzależnione od konkretnego roku, 
ale od ryzyka „wycieku emisji”. Jeżeli istnieje ryzyko „wycieku emisji”, wszystkie przydziały 
obliczone zgodnie ze standardami muszą być bezpłatne. Doprecyzowanie, że przydzielanie 
uprawnień zgodnie ze standardami musi być zgodne z pułapem wyznaczonym dla danego 
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sektora w systemie ETS. 

Poprawka 531
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w 2013 r. i w 
każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są wszystkie 
przydziały emisji określone zgodnie z 
przepisami ust. 1 do 3, bezpłatnie i bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ubiegania się o bezpłatne przydziały nie może być uzależnione od konkretnego roku, 
ale od ryzyka „wycieku emisji”. Jeżeli istnieje ryzyko „wycieku emisji”, wszystkie przydziały 
obliczone zgodnie ze standardami muszą być bezpłatne. Doprecyzowanie, że przydzielanie 
uprawnień zgodnie ze standardami musi być zgodne z pułapem wyznaczonym dla danego 
sektora w systemie ETS.

Poprawka 532
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 8. Z zastrzeżeniem art. 10b, w 2013 r. i w 
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2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6.

każdym kolejnym roku instalacjom w 
sektorach narażonych na znaczne ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są wszystkie 
przydziały emisji określone zgodnie z 
przepisami ust. 1 do 3, bezpłatnie i bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo ubiegania się o bezpłatne przydziały nie może być uzależnione od konkretnego roku, 
ale od ryzyka „wycieku emisji”. Jeżeli istnieje ryzyko „wycieku emisji”, wszystkie przydziały 
obliczone zgodnie ze standardami muszą być bezpłatne. Doprecyzowanie, że przydzielanie 
uprawnień zgodnie ze standardami musi być zgodne z pułapem wyznaczonym dla danego 
sektora w systemie ETS.

Poprawka 533
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza zmiana zapewnia równe traktowanie systemów grzewczych, które posiadają 
ograniczone możliwości przenoszenia kosztów związanych z uczestnictwem w systemie EU 
ETS na użytkowników końcowych w warunkach rynkowych, podczas gdy większość sektora 
stanowi instalacje o mocy poniżej 20MW, które nie uczestniczą w systemie ETS. Poprawka 
podkreśla możliwość „wycieku emisji” z systemu, na co WE powinna zwrócić szczególną 
uwagę.

Poprawka 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach lub 
podsektorach narażonych na znaczne 
ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są bezpłatne 
przydziały emisji do wysokości 100 % 
liczby przydziałów określonej zgodnie 
z przepisami ust. 2 do 6 oraz art. 10b.

Or. en

Uzasadnienie

Poważne ryzyko „wycieku emisji” wynika zarówno ze skutków włączenia do ETS emisji 
bezpośrednich, jak i w niektórych przypadkach, takich jak produkcja aluminium pierwotnego, 
z pośrednich skutków wliczenia kosztów emisji CO2 w ceny energii elektrycznej. W przypadku 
niektórych sektorów ilość przydziałów wydawanych w celu zmniejszenia ryzyka „wycieku 
emisji” musi obejmować zarówno skutki bezpośrednie, jak i pośrednie.
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Poprawka 535
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 536
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
instalacjom w sektorach narażonych na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są bezpłatne 
przydziały emisji do wysokości 100 % 
liczby przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 1, w zakresie koniecznym 
do zapobieżenia takiemu przeniesieniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Ilość bezpłatnych przydziałów powinna zależeć wyłącznie od dwóch czynników:
(1) odniesienia do zharmonizowanych przepisów UE, takich jak standardy, o których mowa w 
ust. 1, 
(2) ilości koniecznej do zapobieżenia przeniesieniu produkcji lub importu towarów z krajów 
nieposiadających podobnego obciążenia w kwestii emisji.

Poprawka 537
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
instalacjom w sektorach narażonych na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich przyznawane są bezpłatne 
przydziały emisji do wysokości 100 % 
liczby przydziałów określonej zgodnie z 
przepisami ust. 1, w zakresie koniecznym 
do zapobieżenia takiemu przeniesieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko „wycieku emisji” pojawia się wtedy, gdy producenci wewnątrz UE i poza nią nie 
podlegają takim samym ograniczeniom, jeżeli chodzi o emisje dwutlenku węgla. Wobec braku 
odpowiedniego międzynarodowego porozumienia energochłonne sektory przemysłu narażone 
na ryzyko „wycieku emisji” powinny otrzymywać niezbędną ilość bezpłatnych przydziałów, 
aby zapobiec przenoszeniu emisji do krajów, które nie nakładają porównywalnych ograniczeń 
dotyczących emisji na miejscowych producentów.
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Poprawka 538
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6. Wartość 
procentowa uwzględnia zakres, w jakim 
poszczególne instalacje w danym sektorze 
mogą ograniczyć poziomy emisji, stosując 
najbardziej wydajne techniki i biorąc pod 
uwagę nieuniknione zużycie energii 
elektrycznej w procesie produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu procentu bezpłatnych przydziałów w sektorach należy uwzględnić najlepsze 
dostępne techniki oraz nieuniknione zużycie energii elektrycznej.

Poprawka 539
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W 2013 r. i w każdym kolejnym roku do 
2020 r. instalacjom w sektorach 
narażonych na znaczne ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 

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

do krajów trzecich przyznawane są 
bezpłatne przydziały emisji do wysokości 
100 % liczby przydziałów określonej 
zgodnie z przepisami ust. 2 do 6. Dotyczy 
to również porównywalnych instalacji lub 
przedsiębiorstw, których nie da się 
jednoznacznie przyporządkować do 
jednego sektora.

Or. de

Uzasadnienie

Sektory definiuje się obecnie na podstawie głównych podmiotów w każdej gałęzi przemysłu. 
Pomija się przy tym jeden istotny czynnik. Istnieją w UE przedsiębiorstwa/konglomeraty, 
które posiadają bardziej złożony zakres produkcji i których nie można jednoznacznie zaliczyć 
do jednego konkretnego sektora. Prowadziłoby to do zaklasyfikowania ich do danego sektora 
zgodnie z kodami sektorowymi, co nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Poprawka 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Art. 10a ust. 9 jest istotnym elementem środków zapobiegających przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich i powinien w związku z tym zostać przeniesiony 
do art. 10b.
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Poprawka 541
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

skreślony

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

Or. de

Uzasadnienie

Logicznym skutkiem postanowień dotyczących przydziałów, określonych w ust. 7, jest to, że 
powyższe przepisy nie są już konieczne.

Poprawka 542
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Licytowanie w ramach systemu ETS oznacza maksymalne koszty dla wszystkich konsumentów 
bez dodatkowych korzyści z punktu widzenia redukcji emisji CO2. Oznacza to po prostu nowy 
podatek od emisji CO2, który zapłacą konsumenci. Aby konsumenci UE zaoszczędzili do 55 
miliardów euro rocznie, a ceny energii spadły o 20–30 euro/MWh – nie kwestionując przy tym 
skuteczności systemu ETS – nie można pozwolić, by opierał się on na licytowaniu. Bezpłatne 
przydziały w oparciu o standardy i rzeczywistą produkcję mogą stanowić ekonomicznie 
wydajny i ekologicznie skuteczny instrument.
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Poprawka 543
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Najpóźniej do dnia 30 września 2009 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

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

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia na poziomie 
wspólnotowym przez dany sektor lub 
podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów, 
w oparciu o zakres możliwych do przyjęcia 
cen węgla, bez jednoczesnej znacznej 
utraty udziału rynkowego na korzyść 
instalacji poza Wspólnotą, które są mniej 
efektywne pod względem ograniczenia 
emisji związków węgla, biorąc przy tym 
pod uwagę następujące kryteria ilościowe:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji, 
obliczanych jako odsetek wartości dodanej 
brutto lub, jeżeli dane w tym zakresie nie 
są dostępne na odpowiednim poziomie, 
jako odsetek całkowitych kosztów 
produkcji;

b) znany poziom importu i eksportu 
w danym sektorze lub podsektorze.
Po dokonaniu tej oceny, w przypadku 
sektorów narażonych na znaczne ryzyko, 
w tym sektorów stanowiących przypadki 
graniczne, konieczne będzie rozważenie 
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wpływu licytowania na:
a) udział w rynku danych sektorów lub 
podsektorów;
b) opłacalność jako potencjalny wskaźnik 
inwestycji długoterminowej lub decyzji 
o przeniesieniu.
W przypadku sektorów lub podsektorów, 
które wedle oceny ilościowej narażone są 
na znaczne ryzyko „wycieku emisji”, 
należy przeprowadzić ocenę jakościową 
w celu stwierdzenia, czy te sektory lub 
podsektory rzeczywiście są zagrożone, 
oraz doprowadzenia do podjęcia decyzji 
na mocy art. 10b. Powinna ona 
obejmować:

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

a) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

b) ocenę (obecnej i planowanej) struktury
rynku, właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, koszty transportu,
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze, długoterminowe 
i krótkoterminowe bariery dla handlu oraz 
czynniki wpływające na decyzję o 
lokalizacji (w tym rozróżnienie jakości 
produktów lub poziomu usług według 
producentów we Wspólnocie, standardy 
produktów, znaczenie bliskiej odległości 
dla rynków produktów i czynników oraz 
ryzyko przeniesienia);

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

c) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
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wpływu na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest określenie jasnego i przejrzystego procesu oceniania, które 
sektory narażone są na ryzyko „wycieku emisji”. Da to przemysłowi oraz innym 
zainteresowanym podmiotom większą pewność co do sposobu przeprowadzenia tej oceny. 
Określone kryteria opierają się na kryteriach stosowanych w głównych badaniach 
akademickich przeprowadzanych w celu oceny ryzyka „wycieku emisji”.

Poprawka 544
Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

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

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia na poziomie 
wspólnotowym przez dany sektor lub 
podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji związków 
węgla, biorąc przy tym pod uwagę 
następujące kryteria ilościowe:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
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drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji, 
obliczanych jako odsetek wartości dodanej 
brutto lub, jeżeli dane w tym zakresie nie 
są dostępne na odpowiednim poziomie, 
jako odsetek całkowitych kosztów 
produkcji;
b) znany poziom importu i eksportu 
w danym sektorze lub podsektorze;
c) udział w rynku danych sektorów lub 
podsektorów;
d) opłacalność jako potencjalny wskaźnik 
inwestycji długoterminowej lub decyzji 
o przeniesieniu;
e) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.
W przypadku sektorów lub podsektorów, 
które wedle oceny ilościowej narażone są 
na znaczne ryzyko „wycieku emisji”, 
należy przeprowadzić ocenę jakościową 
w celu stwierdzenia, czy te sektory lub 
podsektory rzeczywiście są zagrożone, 
oraz doprowadzenia do podjęcia decyzji 
na mocy art. 10b. Powinna ona 
obejmować:

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

a) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

b) ocenę (obecnej i planowanej) struktury
rynku, właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, koszty transportu,
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze, długoterminowe 
i krótkoterminowe bariery dla handlu oraz 
czynniki wpływające na decyzję o 
lokalizacji (w tym rozróżnienie jakości 
produktów lub poziomu usług według 
producentów we Wspólnocie, standardy 
produktów, znaczenie bliskiej odległości 
dla rynków produktów i czynników oraz 
ryzyko przeniesienia);
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d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

c) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki 
wpływu na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest określenie jasnych i przejrzystych kryteriów przy ocenianiu, 
które sektory narażone są na ryzyko „wycieku emisji”. Da to przemysłowi oraz innym 
zainteresowanym podmiotom większą pewność co do sposobu przeprowadzenia tej oceny. 
Określone kryteria opierają się na kryteriach stosowanych w głównych badaniach 
akademickich przeprowadzanych w celu oceny ryzyka „wycieku emisji”.

Poprawka 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

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

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

Co roku, na podstawie nowych informacji 
o rynku, każdy sektor nieobjęty 
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załącznikiem Ia ma możliwość zwrócenia 
się do Komisji o ponowne zbadanie, czy 
dany sektor może być uznany za narażony 
na ryzyko „wycieku emisji”.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji za pośrednictwem cen
produktów bez jednoczesnej utraty udziału 
rynkowego, opłacalności lub możliwości 
inwestycyjnych dla tego samego sektora 
lub podsektora w państwach spoza UE, 
które nie nakładają porównywalnych 
ograniczeń dotyczących emisji. 
Odpowiednie kryteria obejmują, między 
innymi, następujące kwestie:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji 
w sektorach przemysłu o wysokim 
wskaźniku emisji CO2 na jednostkę 
sprzedaży;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w 
sektorach, z uwzględnieniem między 
innymi kosztów transportu i emisji CO2;

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

da) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na
konsumentów, mogą być między innymi 
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stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku z ceną emisji ditlenku 
węgla lub szacunki wpływu na rentowność 
danych sektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i ekonomiczną, przedmiotowy okres powinien zostać 
wydłużony do 5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r.  Jeżeli informacje 
rynkowe pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach nieuznawanych za podatne na 
ryzyko „wycieku emisji”, środek naprawczy powinien być dostępny bez konieczności 
oczekiwania na kolejny 5-letni przegląd.

Ryzyko „wycieku emisji” pojawia się wtedy, gdy producenci wewnątrz UE i poza nią nie 
podlegają takim samym ograniczeniom, jeżeli chodzi o emisje dwutlenku węgla. Niniejsza 
poprawka gwarantuje wzięcie pod uwagę przyszłej struktury rynku, wielkości emisji CO2 oraz 
kosztów transportu danego produktu.

Poprawka 546
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

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

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

Co roku, na podstawie nowych informacji 
o rynku, każdy sektor nieobjęty 
załącznikiem 1a może zwrócić się do 
Komisji o zbadanie, czy może on być 
uznany za narażony na ryzyko „wycieku 
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emisji”.
Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej utraty udziału rynkowego, 
opłacalności lub możliwości 
inwestycyjnych dla tego samego sektora 
lub podsektora w państwach, które nie 
wchodzą w skład UE i które nie nakładają 
porównywalnych ograniczeń dotyczących 
emisji.
Odpowiednie kryteria obejmują 
następujące kwestie:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji 
w sektorach przemysłu o wysokim 
wskaźniku emisji CO2 na jednostkę 
sprzedaży;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w 
sektorach, z uwzględnieniem kosztów 
emisji CO2 i transportu;

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;

e) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku z ceną emisji ditlenku 
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emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

węgla lub szacunki wpływu na rentowność 
danych sektorów.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i ekonomiczną, okres przeglądu powinien zostać 
wydłużony do 5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r. Niemniej jednak 
co roku będzie istniała możliwość zaklasyfikowania sektorów dotkniętych w szczególności 
skutkami systemu EU ETS jako sektorów narażonych na ryzyko „wycieku emisji”. Jeżeli 
informacje rynkowe pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach 
niesklasyfikowanych jako podatne na takie ryzyko, powinna istnieć możliwość naprawy 
sytuacji bez konieczności oczekiwania na kolejny 5-letni przegląd. 

Poprawka 547
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r. 
oraz na koniec każdego kolejnego okresu 
przeglądu Komisja określa sektory, o 
których mowa w ust. 8, na mocy 
porozumienia z odnośnymi sektorami.

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

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

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub opłacalności na korzyść 
instalacji we Wspólnocie i poza nią, które 
są mniej efektywne pod względem 
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cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

ograniczenia emisji związków węgla 
i które nie podejmują porównywalnych 
kroków w celu ograniczenia emisji. W tym 
celu bierze ona pod uwagę:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji 
samego produktu lub jego surowców;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej lub 
wewnątrzwspólnotowej konkurencji w 
sektorze;

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest pojawienie się w treści dyrektywy sektorów, które w wyniku prac podjętych 
przez DG ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej w pierwszej połowie 2008 r. zostały 
uznane za narażone na ryzyko „wycieku emisji”, aby procedury dotyczące tych sektorów były 
bardziej przewidywalne oraz aby dostarczyć jak najsilniejszych bodźców do inwestowania w 
UE.

Ponadto powinno być możliwe uzupełnienie tej listy do czerwca 2009 r. na wniosek 
zainteresowanych podmiotów. Ostatecznej listy nie należy poddawać przeglądowi co trzy lata, 
ponieważ doprowadziłoby to do niedopuszczalnego poziomu niepewności prawnej.
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Poprawka 548
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Do dnia 30 czerwca 2016 r., a następnie 
co 4 lata, Komisja dokonuje przeglądu 
załącznika Ia. Wyniki tego przeglądu 
wdrażane są w 2020 r., a następnie co 
4 lata.

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

Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3]. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
instalacji działających w krajach poza 
Wspólnotą, które nie stosują 
porównywalnych ograniczeń emisji, 
biorąc przy tym pod uwagę:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki c) strukturę rynku, właściwe rynki 
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geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;

da) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko „wycieku emisji” należy poddać 
przeglądowi w 2016 r., a w razie konieczności wyniki przeglądu należy wdrożyć w 2020 r. 
Procedura ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności 
co do uniknięcia przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich.
Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania 
decyzji. 
Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność. 

Poprawka 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., 
a następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

9. Najpóźniej do [6 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy] Komisja 
określa sektory, o których mowa w ust. 8.

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

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3] i po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych sektorów.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji oraz pośrednie skutki 
kosztów emisji CO2 wliczonych w ceny 
energii w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty 
konkurencyjności na korzyść instalacji 
poza Wspólnotą, które są mniej efektywne 
pod względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach.

d) wpływ zmian klimatu oraz wdrażanej 
bądź oczekującej na wdrożenie polityki 
energetycznej poza UE w danych 
sektorach;
da) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
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sektorze lub podsektorze.
Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny 
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowane sektory muszą jak najwcześniej mieć pewność, że podlegają przepisom 
niniejszego ustępu. Nie ma potrzeby dokonywania ponownego przeglądu po trzech latach. 
Jedynym powodem, dla którego warto byłoby ponownie rozważyć, które sektory mają prawo 
ubiegać się o środki, byłoby podpisanie odpowiedniej umowy międzynarodowej. Proces 
podejmowania decyzji o tym, które sektory byłyby narażone na „wyciek emisji” oraz jakie 
środki należy podjąć, powinien być jawny i dokonywać się w konsultacji z zainteresowanymi 
sektorami, a także uwzględniać zarówno bezpośrednie skutki włączenia do systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, jak i pośrednie skutki wliczania kosztów emisji CO2 w koszty 
energii.

Poprawka 550
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapity pierwszy, drugi i trzeci, część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Do dnia 30 czerwca 2016 r., a następnie co 
4 lata, Komisja dokonuje przeglądu 
załącznika Ia. Wyniki tego przeglądu 
wdrażane są w 2020 r., a następnie co 
4 lata.

Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 

Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3]. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
instalacji działających w krajach poza 
Wspólnotą, które nie stosują 
porównywalnych ograniczeń emisji, 
biorąc przy tym pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko „wycieku emisji” należy poddać 
przeglądowi w 2016 r., a w razie konieczności wyniki przeglądu należy wdrożyć w 2020 r. 
Procedura ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania i dostarcza pewności 
co do uniknięcia przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Bezpośrednio 
zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces podejmowania decyzji. 
Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do administracyjnych 
problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się sektorów kwestia 
efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, za to istotne są 
ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność. 

Poprawka 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapity pierwszy, drugi i trzeci, część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Do dnia 30 czerwca 2016 r., a następnie co 
4 lata, Komisja dokona przeglądu 
załącznika 1a (nowy). Wnioski z tego 
przeglądu zostaną wdrożone w roku 2020, 
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a następnie co 4 lata.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Przegląd ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23(3)]

Konsultacje będą przeprowadzane. ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które nie wprowadziły 
podobnych limitów emisji, biorąc przy tym 
pod uwagę:

Or. pl

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłu narażonych na “wyciek emisji” powinien zostać przeanalizowany 
w roku 2016, a wnioski wypływające z tej analizy powinny zostać wdrożone w roku 2020, 
jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Taka procedura zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w 
zakresie planowania i gwarantuje pewność uniknięcia “wycieku emisji”.

Należy unikać podziału sektorów, ponieważ może on doprowadzić do problemów 
administracyjnych związanych z wdrożeniem.

Poprawka 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapity pierwszy, drugi i trzeci, część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Do dnia 30 czerwca 2010 r., a następnie co 
4 lata, Komisja określa sektory, o których 
mowa w ust. 8. Przy określaniu sektorów, 
o których mowa w ust. 8, Komisja 
obowiązkowo uwzględnia, między innymi, 
listę sektorów wspomnianą 
w załączniku I.

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

Wszelkie środki, podjęte wskutek tego 
przeglądu przez Komisję, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. [23 ust. 3]. 
Przeprowadza się konsultacje z wszystkimi 
właściwymi partnerami społecznymi.

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego lub inwestycji na korzyść 
instalacji działających w krajach poza 
Wspólnotą, które nie stosują 
porównywalnych ograniczeń emisji, 
biorąc przy tym pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz sektorów przemysłowych narażonych na ryzyko „wycieku emisji” należy poddać 
przeglądowi w 2010 r. Procedura ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa planowania 
i dostarcza pewności co do uniknięcia przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Bezpośrednio zainteresowane strony powinny zostać włączone w proces 
podejmowania decyzji. Należy unikać rozdrobnienia sektorów, ponieważ prowadzi ono do 
administracyjnych problemów związanych z wdrażaniem. W określaniu kwalifikujących się 
sektorów kwestia efektywności w zakresie emisji związków dwutlenku węgla nie jest istotna, 
za to istotne są ramy regulacyjne działania tych sektorów, mające wpływ na efektywność. 
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Poprawka 553
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r.
Komisja określa sektory, o których mowa 
w ust. 8 oraz procent bezpłatnych 
przydziałów otrzymywanych przez 
instalacje w tych sektorach.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej położyć kres obecnej niepewności, wpływającej na decyzje 
inwestycyjne w odnośnych sektorach.

Poprawka 554
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną i gospodarczą, przedmiotowy okres należy wydłużyć do 
5 lat, a pierwsza ocena powinna nastąpić 30 czerwca 2009 r. Bardzo trudno jest przewidzieć 
skutki zmienionego systemu EU-ETS dla sektorów wytwórczych objętych tym systemem w UE. 
Jeżeli informacje rynkowe pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach 
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nieuznawanych dotychczas za podatne na ryzyko „wycieku emisji”, środek naprawczy 
powinien być dostępny bez konieczności oczekiwania na kolejny 5-letni przegląd.

Poprawka 555
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Or. de

Poprawka 556
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo inwestycji i planowania dla energochłonnych sektorów i podsektorów, w 
przypadku których Komisja nie może określić ryzyka przeniesienia emisji CO2 do czerwca 
2010 r., można osiągnąć przez określenie w odpowiednim czasie, które sektory mają otrzymać 
bezpłatne przydziały. „Energochłonną” klasyfikację należy zatem poddawać przeglądowi 
jedynie co pięć lat.
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Poprawka 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Data określenia sektorów narażonych na znaczne ryzyko „wycieku emisji” powinna zostać 
przesunięta na grudzień 2009 r., aby zwiększyć pewność dotyczącą tej istotnej kwestii 
dyrektywy. Ponadto uważamy, że wniosek Komisji przewiduje zbyt dużą częstotliwość 
przeglądu narażonych sektorów. Dlatego proponujemy, aby określać narażone sektory co 
5 lat.

Poprawka 558
Antonio De Blasio

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., a 
następnie co 5 lat, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Or. hu
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Poprawka 559
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8.

Po wejściu w życie niniejszej dyrektywy
Komisja w odpowiednim czasie określa 
sektory i przedsiębiorstwa, o których 
mowa w ust. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo planowania, ważne jest, aby przedsiębiorstwa jak najszybciej 
wiedziały, czy należą do kategorii określonej w ust. 8, czy też nie. Sektory definiuje się 
obecnie na podstawie głównych podmiotów w każdej gałęzi przemysłu. W UE istnieją 
przedsiębiorstwa mieszane, które posiadają bardziej złożony zakres produkcji i których nie 
można jednoznacznie zaliczyć do jednego konkretnego sektora. Prowadziłoby to do 
zaklasyfikowania ich do danego sektora zgodnie z kodami sektorowymi, co nie odpowiada 
rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Poprawka 560
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., a 
następnie co 3 lata, Komisja określa 
sektory, o których mowa w ust. 8. 

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja określa sektory, o których mowa 
w ust. 8.

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „wycieku emisji” jest konieczna do zaplanowania bezpieczeństwa przemysłu 
europejskiego. W przeciwnym razie wciąż będzie trwała obecna tendencja zatrzymywania 
projektów inwestycyjnych, powodując ogromny „wyciek emisji” i utratę wielu miejsc pracy. 
Dlatego status instalacji zagrożonej „wyciekiem emisji” nie może być ograniczony czasowo. 
Nowe instalacje powinny mieć możliwość ubiegania się o status zagrożonej„wyciekiem 
emisji” na podstawie obecnego tekstu wniosku KE.

Poprawka 561
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w ust. 8, Komisja bierze pod uwagę 
możliwości wliczenia przez dany sektor 
lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji za pośrednictwem cen
produktów bez jednoczesnej utraty udziału 
rynkowego, opłacalności lub możliwości 
inwestycyjnych dla tego samego sektora 
lub podsektora w państwach spoza UE, 
które nie nakładają porównywalnych 
ograniczeń dotyczących emisji. 
Odpowiednie kryteria obejmują, między 
innymi, następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 562
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść podobnego sektora 
lub podsektora działającego poza UE, 
który nie stosuje porównywalnych 
ograniczeń emisji, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich pojawia się 
wówczas, gdy producenci w UE i spoza niej nie podlegają takim samym ograniczeniom, jeśli 
chodzi o emisje dwutlenku węgla. Natomiast wniosek Komisji ogranicza analizę ryzyka 
„wycieku emisji” do porównania z mniej efektywnymi pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych instalacjami poza Wspólnotą i nie bierze pod uwagę emisji CO2
spowodowanych transportem spoza UE. Niniejsza poprawka jest niezbędna do zapewnienia 
równych warunków dla produkcji w UE oraz poza nią.

Poprawka 563
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść podobnego sektora 
lub podsektora działającego w państwach 
spoza UE, które nie stosują 
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cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

porównywalnych ograniczeń emisji, 
biorąc przy tym pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich pojawia się 
wówczas, gdy producenci w UE i spoza niej nie podlegają takim samym ograniczeniom, jeśli 
chodzi o emisje dwutlenku węgla. Natomiast wniosek Komisji ogranicza analizę ryzyka 
„wycieku emisji” do porównania z mniej efektywnymi pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych instalacjami poza Wspólnotą i nie bierze pod uwagę emisji CO2
spowodowanych transportem spoza UE. Niniejsza poprawka jest niezbędna do zapewnienia 
równych warunków dla produkcji w UE oraz poza nią.

Poprawka 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę, w jakim stopniu dany sektor lub 
podsektor wlicza w ceny produktów koszty
wymaganych przydziałów emisji oraz 
pośrednie skutki wliczania kosztów emisji 
CO2 w ceny energii, bez jednoczesnej 
znacznej utraty konkurencyjności na 
korzyść instalacji poza Wspólnotą, które są 
mniej efektywne pod względem 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
biorąc przy tym pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Proces podejmowania decyzji o tym, które sektory byłyby narażone na „wyciek emisji” oraz 
jakie środki należy podjąć, powinien być jawny i dokonywać się w konsultacji z 
zainteresowanymi sektorami, a także uwzględniać zarówno bezpośrednie skutki włączenia do 
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systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak i pośrednie skutki wliczania kosztów emisji CO2
w koszty energii.

Poprawka 565
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 
Wspólnotą lub na obszarach UE 
nieobjętych systemem wspólnotowych, 
które są mniej efektywne pod względem 
ograniczenia emisji związków węgla, 
biorąc przy tym pod uwagę:

Or. en

Poprawka 566
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit trzeci – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji poza 

Przy określaniu sektorów, o których mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę możliwości wliczenia przez dany 
sektor lub podsektor kosztów wymaganych 
przydziałów emisji w ceny produktów bez 
jednoczesnej znacznej utraty udziału 
rynkowego na korzyść instalacji we 
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Wspólnotą, które są mniej efektywne pod 
względem ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, biorąc przy tym pod 
uwagę:

Wspólnocie lub poza nią, które są mniej 
efektywne pod względem ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, biorąc przy 
tym pod uwagę:

Or. en

Uzasadnienie

Przyznawanie przydziałów różnym sektorom przemysłu nie może powodować zakłócenia 
konkurencji na rynku wewnętrznym, którego skutkiem byłoby ograniczenie wydajności 
procesów produkcji oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych. Należy unikać wewnętrznego 
przenoszenia procesów produkcji lub zastępowania wydajnych pod względem energetycznym 
jednostek procesów produkcyjnych jednostkami wewnętrznymi, które są mniejsze i mniej 
wydajne.

Poprawka 567
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji 
w sektorach przemysłu o wysokim 
wskaźniku emisji CO2 na jednostkę 
sprzedaży;

Or. en

Poprawka 568
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jakim stopniu sprzedaż przydziałów w 
drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji;

a) stopień, w jakim sprzedaż przydziałów 
w drodze licytacji prowadziłaby do 
znacznego wzrostu kosztów produkcji oraz 
stopień występowania efektów pośrednich 
wynikających z wliczenia kosztów emisji 
CO2 w ceny energii;

Or. en

Uzasadnienie

Energochłonne sektory mają zobowiązania w ramach ETS, lecz narażone są również na 
wyższe ceny energii ze względu na zobowiązania sektora energetycznego w ramach ETS. 
Należy wziąć to pod uwagę przy ocenianiu narażenia na „wyciek emisji”.

Poprawka 569
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera aa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze;

Or. en

Poprawka 570
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
zmniejszenie poziomów emisji na przykład 
przez zastosowanie najbardziej wydajnych 
technologii;

b) stopień, w jakim dla poszczególnych 
instalacji w danym sektorze możliwe jest 
pod względem technicznym 
i ekonomicznym zmniejszenie poziomów 
emisji na przykład przez zastosowanie 
najbardziej wydajnych technologii;

Or. en

Poprawka 571
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w 
sektorach, z uwzględnieniem między 
innymi kosztów transportu i emisji CO2;

Or. en

Poprawka 572
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
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konkurencji w sektorze; konkurencji w sektorach, 
z uwzględnieniem czynników mających 
wpływ na potencjał penetracji importu;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji musi brać pod uwagę czynniki, które mogą zmniejszyć presję 
międzynarodową na producentów z UE poprzez penetrację importu, takie jak koszty
transportu, światowe ograniczenia możliwości, zróżnicowanie usług itp.

Poprawka 573
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji 
w sektorach;

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich pojawia się 
wówczas, gdy producenci w UE i spoza niej nie podlegają takim samym ograniczeniom, jeśli 
chodzi o emisje dwutlenku węgla. Natomiast wniosek Komisji ogranicza analizę ryzyka 
„wycieku emisji” do porównania z mniej efektywnymi pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych instalacjami poza Wspólnotą i nie bierze pod uwagę emisji CO2
spowodowanych transportem spoza UE. Niniejsza poprawka jest niezbędna do zapewnienia 
równych warunków dla produkcji w UE oraz poza nią.
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Poprawka 574
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) strukturę rynku, właściwe rynki 
geograficzne i rynki produktów, 
intensywność międzynarodowej 
konkurencji w sektorze;

c) obecną i planowaną strukturę rynku, 
właściwe rynki geograficzne i rynki 
produktów, intensywność 
międzynarodowej konkurencji w 
sektorach;

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich pojawia się 
wówczas, gdy producenci w UE i spoza niej nie podlegają takim samym ograniczeniom, jeśli 
chodzi o emisje dwutlenku węgla. Natomiast wniosek Komisji ogranicza analizę ryzyka 
„wycieku emisji” do porównania z mniej efektywnymi pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych instalacjami poza Wspólnotą i nie bierze pod uwagę emisji CO2
spowodowanych transportem spoza UE. Niniejsza poprawka jest niezbędna do zapewnienia 
równych warunków dla produkcji w UE oraz poza nią.

Poprawka 575
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.

Or. en
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Poprawka 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) skutek wliczenia kosztów emisji CO2
w ceny energii elektrycznej w odnośnym 
sektorze lub podsektorze.

Or. en

Uzasadnienie

Proces podejmowania decyzji o tym, które sektory byłyby narażone na „wyciek emisji” oraz 
jakie środki należy podjąć, powinien być jawny i dokonywać się w konsultacji z 
zainteresowanymi sektorami, a także uwzględniać zarówno bezpośrednie skutki włączenia do 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak i pośrednie skutki wliczania kosztów emisji CO2
w koszty energii.

Poprawka 577
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku ze wzrostem ceny
emisji ditlenku węgla lub szacunki wpływu 
na rentowność danych instalacji.

Dla oszacowania, czy wzrost kosztów 
wynikający z systemu wspólnotowego 
może zostać przeniesiony na 
konsumentów, mogą być między innymi 
stosowane szacunki wartości sprzedaży 
utraconej w związku z ceną emisji ditlenku 
węgla lub szacunki wpływu na rentowność 
danych sektorów.

Or. en
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Poprawka 578
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 - akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu sektorów, o którym mowa 
w akapicie pierwszym, Komisja bierze pod 
uwagę potrzebę zapewnienia surowców we 
Wspólnocie. Dotyczy to w szczególności 
surowców, których brakuje przemysłowi 
europejskiemu.

Or. de

Uzasadnienie

Surowce stanowią istotny czynnik udanego rozwoju gospodarczego we Wspólnocie. Sytuacja 
w zakresie surowców, których podaż w UE jest już niska, ma kluczowe znaczenie dla 
międzynarodowej konkurencyjności europejskich sektorów przemysłowych.

Poprawka 579
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Co roku, na podstawie nowych 
informacji o rynku, każdy sektor nieobjęty 
załącznikiem Ia ma możliwość zwrócenia 
się do Komisji o ponowne zbadanie, czy 
sektor ten może być uznany za narażony 
na ryzyko „wycieku emisji”.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli informacje rynkowe pokażą, że dochodzi do „wycieku emisji” w sektorach 
nieuznawanych dotychczas za podatne na to ryzyko, środek naprawczy powinien być dostępny 
bez konieczności oczekiwania na kolejny 3-letni przegląd.

Poprawka 580
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a - ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Jeżeli państwo członkowskie odmówi 
zapłaty kary zgodnie z mechanizmem
zgodności przewidzianym w [decyzji 
o wspólnym ponoszeniu obciążeń] 
i określonym w art. 5a tej decyzji, ilość 
przydziałów równa deficytowi 
ograniczenia emisji za ten rok zostaje 
wstrzymana w CITL i nie jest wydawana 
danym państwom członkowskim do 
momentu zapłaty określonej kary przez to 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje, że państwa członkowskie będą stosować się do systemu kar 
dotyczącego zgodności państw członkowskich z postanowieniami decyzji o wspólnym 
ponoszeniu obciążeń.
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