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Poprawka 783
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 
testowania nowych produktów i procesów 
oraz instalacje spalania wykorzystujące 
wyłącznie biomasę nie są objęte niniejszą 
dyrektywą.

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 
testowania nowych produktów i procesów, 
instalacje objęte równoważnymi środkami 
ograniczającymi emisję i wykorzystywane 
do świadczenia usług zdrowotnych i 
prowadzenia działalności/placówek 
edukacyjnych oraz instalacje spalania 
wykorzystujące wyłącznie biomasę nie są 
objęte niniejszą dyrektywą.

Or. fr

Uzasadnienie

Ocena wpływu przygotowana przez Komisję wskazuje, że małe podmioty emitujące, takie jak 
szpitale i uniwersytety, będą ponosiły te same koszty, w znaczeniu obciążeń 
administracyjnych, co większe podmioty. Większość szpitali i placówek ochrony zdrowia 
otrzymuje środki publiczne i dysponuje ograniczonymi zasobami. Ważne jest uwzględnienie 
ich wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Poprawka 784
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 
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testowania nowych produktów i procesów 
oraz instalacje spalania wykorzystujące 
wyłącznie biomasę nie są objęte niniejszą 
dyrektywą.

testowania nowych produktów i procesów 
oraz instalacje spalania wykorzystujące 
wyłącznie biomasę lub wykorzystujące 
biomasę w połączeniu z paliwami 
kopalnymi spalanymi w palnikach 
pomocniczych nie są objęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje spalania wykorzystujące biomasę są przeważnie uzupełniane palnikami 
pomocniczymi. Włączenie tych instalacji do unijnego systemu ETS z jego wszystkimi 
wymogami w zakresie monitorowania oznaczałoby dla nich ogromne obciążenie.

Poprawka 785
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 
testowania nowych produktów i procesów 
oraz instalacje spalania wykorzystujące 
wyłącznie biomasę nie są objęte niniejszą 
dyrektywą.

1. Instalacje lub części instalacji 
wykorzystywane do badań, rozwoju i 
testowania nowych produktów i procesów, 
w szpitalach oraz instalacje spalania 
wykorzystujące wyłącznie biomasę nie są 
objęte niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 786
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 2



AM\735438PL.doc 5/35 PE409.701v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W pkt. 2 dodaje się następujące 
zdanie:

skreślony

„Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.”

Or. de

Uzasadnienie

Zachodzi ryzyko, że ze względu na reguły dotyczące agregacji, które zawierała pierwotna 
dyrektywa i które zostały potwierdzone w proponowanej poprawce (definicja „instalacji 
spalania”), zakres stosowania obejmie wiele małych instalacji. W przemyśle chemicznym 
istnieje wiele łączonych zakładów z dużą liczbą indywidualnych spalarni, które zostaną 
zaliczone do instalacji spalania o mocy przekraczającej 20 MW lub przekroczą ten próg, 
jeżeli potraktuje się je jako całość, tym samym zobowiązując zakład do handlu emisjami. 
W obu przypadkach mniejsze instalacje będą musiały handlować emisjami.

Poprawka 787
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W pkt. 2 dodaje się następujące 
zdanie:

skreślony

„Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.”

Or. de

Uzasadnienie

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
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den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Poprawka 788
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW. 
Jednostki o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 50 MW, których czas eksploatacji 
wynosi maksymalnie 350 godzin rocznie, 
nie powinny być uwzględniane do celów 
takich obliczeń.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna w celu zwiększenia możliwości szpitali w zakresie 
użytkowania specjalnej infrastruktury. Szczególnie ważne jest wyłączenie z obliczeń 
generatorów awaryjnych, ponieważ są to instalacje bezpieczeństwa o zasadniczym znaczeniu 
dla funkcjonowania szpitali.

Poprawka 789
John Bowis, John Purvis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 2
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania, do celów takich 
obliczeń nie uwzględnia się jednostek o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 3 MW.

Przy obliczaniu całkowitej wydajności 
instalacji spalania nie należy uwzględniać:
(a) jednostek o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 3 MW oraz

(b) jednostek o nominalnej mocy cieplnej 
poniżej 50 MW eksploatowanych 
maksymalnie przez 350 godzin rocznie.

Or. en

Uzasadnienie

Do określania progów powinno się stosować raczej rzeczywiste emisje niż potencjalne. To 
podejście wykluczyłoby takich operatorów, jak szpitale, które muszą posiadać znaczne 
awaryjne źródła zasilania w postaci generatorów awaryjnych, ale mogą je wykorzystywać co 
roku tylko przez ograniczony okres czasu.

Poprawka 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - punkt 2 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu: 

„Zakresem niniejszej dyrektywy nie są 
objęte zakłady kogeneracji o mocy 
cieplnej poniżej 35 MW, niezależnie od 
sektora, w którym są eksploatowane.”

Or. es

Uzasadnienie

Dzięki efektywnej, jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej zakład kogeneracji 
o mocy cieplnej 35 MW wytwarza tę samą ilość ciepła co bojler o mocy 20 MW. Jego 
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włączenie do systemu handlu uprawnieniami do emisji mogłoby zniechęcić przedsiębiorców 
do inwestowania w zakłady kogeneracji z uwagi na wyższe koszty związane z produkcją tej 
samej ilości ciepła, mimo że jest to najlepsza dostępna technologia produkcji elektryczności 
przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera (a) 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 1 - działanie 1 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW (z 
wyjątkiem instalacji spalania odpadów 
niebezpiecznych lub komunalnych)

Instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW 

Or. en

Poprawka 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera a
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 1 - działanie 2 - rząd 2 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Piece koksownicze Piece koksownicze – do produkcji koksu 
niemetalurgicznego

Or. en

Uzasadnienie

Piece koksownicze służące do produkcji koksu metalurgicznego muszą być wyraźnie 
wymienione wśród działań związanych z produkcją metali i tym samym odróżnione od pieców 
do produkcji innych rodzajów koksu.
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Poprawka 793
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera a
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 1 - działanie 2 - rząd 2 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Piece koksownicze Piece koksownicze – do produkcji koksu 
niemetalurgicznego

Or. en

Uzasadnienie

Piece koksownicze służące do produkcji koksu metalurgicznego muszą być wyraźnie 
wymienione wśród działań związanych z produkcją metali i tym samym odróżnione od pieców 
do produkcji innych rodzajów koksu.

Poprawka 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera b - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 2 - ustęp -1 (nowy)

Poprawka

Piece koksownicze – do produkcji koksu 
metalurgicznego

Ditlenek węgla

Or. en

Uzasadnienie

Piece koksownicze służące do produkcji koksu metalurgicznego muszą być wyraźnie 
wymienione wśród działań związanych z produkcją metali i tym samym odróżnione od pieców 
do produkcji innych rodzajów koksu.
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Poprawka 795
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera b - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 2 - ustęp -1 (nowy)

Poprawka

Piece koksownicze – do produkcji koksu 
metalurgicznego

Ditlenek węgla

Or. en

Uzasadnienie

Piece koksownicze służące do produkcji koksu metalurgicznego muszą być wyraźnie 
wymienione wśród działań związanych z produkcją metali i tym samym odróżnione od pieców 
do produkcji innych rodzajów koksu.

Poprawka 796
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera b - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 2 - nowy ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja aluminium (pierwotnego, a 
także wtórnego jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW)

Produkcja aluminium (pierwotnego, jeżeli 
wykorzystywane są instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 
20 MW)

Or. en

Uzasadnienie

Perfluorowęglowodory nie powstają w procesie produkcji aluminium wtórnego. Emisje CO2 
tych instalacji są bardzo niskie.
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Poprawka 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera b - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 2 - nowy ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja aluminium (pierwotnego, a 
także wtórnego jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW)

Produkcja aluminium (pierwotnego, jeżeli 
wykorzystywane są instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 
20 MW)

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie sektora recyklingu aluminium do systemu ETS nie ma sensu, jako że sama Komisja 
stwierdziła, że przemysł europejski powinien bardziej oszczędnie wykorzystywać zasoby 
i zwiększyć recykling wartościowych surowców. Włączenie do ETS jest dla tego sektora 
i społeczeństwa zupełnie przeciwstawnym sygnałem. Ilość emisji z sektora recyklingu 
aluminium nie ma żadnego wpływu na całkowity poziom emisji objętych ETS. Sektor ten 
składa się z wielu MŚP, których włączenie do systemu ETS jest nieusprawiedliwione już 
choćby z uwagi na dodatkowe koszty oraz obciążenia administracyjne.

Poprawka 798
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera c - litera i
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 
500 ton dziennie lub do produkcji wapna, 
włącznie z kalcynacją dolomitu i 
magnezytu, w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie lub w innych piecach o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 

Instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 
500 ton dziennie lub do produkcji wapna, 
włącznie z kalcynacją dolomitu i 
magnezytu, w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie lub w innych piecach o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
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ton dziennie. ton dziennie, z wyjątkiem operacji 
mających na celu odzysk odpadów 
niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne zgodnie z definicją zawartą 
w załączniku IIB do dyrektywy 
91/156/EWG;

Or. fr

Uzasadnienie

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 

Poprawka 799
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera c - litera i
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 
500 ton dziennie lub do produkcji wapna, 
włącznie z kalcynacją dolomitu i 
magnezytu, w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie lub w innych piecach o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie;

Instalacje do produkcji klinkieru 
cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 
500 ton dziennie lub do produkcji wapna, 
włącznie z kalcynacją dolomitu i 
magnezytu, w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie lub w innych piecach o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 
ton dziennie, z wyjątkiem operacji 
mających na celu odzysk odpadów 
niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne zgodnie z definicją zawartą 
w załączniku IIB do dyrektywy 
91/156/EWG;
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Or. en

Uzasadnienie

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Poprawka 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera c - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

(ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

„, i/lub o pojemności pieca 
przekraczającej 4 m3 oraz gęstości 
ustawienia produktu w piecu 
przekraczającej 300 kg/m3”; 

„/lub” 

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy w tym miejscu dostosowanie się do zawartej we wniosku Komisji zasady 
dotyczącej poprawy efektywności poprzez wykluczenie małych operatorów. Potrójny próg 
zapewnia lepszą możliwość maksymalizacji efektywności w sektorze zdominowanym przez 
małe instalacje. Jest to zgodne z obecnym tekstem dyrektywy.
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Poprawka 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - ustęp c - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

„, i/lub o pojemności pieca przekraczającej 
4 m3 oraz gęstości ustawienia produktu w 
piecu przekraczającej 300 kg/m3”;

„, i/lub o pojemności pieca przekraczającej 
4 m3” 

Or. es

Uzasadnienie

Z uwagi na szeroką paletę produktów wytwarzanych z materiałów ceramicznych wypalanych 
w piecach, poszczególne podsektory przemysłu ceramicznego charakteryzują się różną 
energochłonnością. Zmiana definicji tego sektora przemysłu w załączniku I wyłącznie na 
podstawie zdolności produkcyjnej wyrażonej w tonach dziennie nie uwzględniałaby tej 
zasadniczej cechy sektora. Dlatego też niezwykle istotne jest, by zmieniając załącznik I, 
zachować odniesienie do pojemności pieca wyrażonej w kg/m3. 

Poprawka 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera c - litera ii
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

(ii) w akapicie trzecim skreśla się 
następujące wyrazy:

„, i/lub o pojemności pieca przekraczającej 
4 m3 oraz gęstości ustawienia produktu w 
piecu przekraczającej 300 kg/m3”; 

„, i/lub o pojemności pieca przekraczającej 
4 m3” 
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Or. en

Poprawka 803
Chris Davies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 3 - litera c - litera iii 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - kategoria 3 - nowy ustęp 2 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacje do osuszania lub kalcynacji 
gipsu lub do produkcji płyt gipsowo-
kartonowych i innych wyrobów 
gipsowych, jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW.

Instalacje do osuszania lub kalcynacji 
gipsu lub do produkcji płyt gipsowo-
kartonowych i innych wyrobów gipsowych 
oraz wszelkich zastępczych materiałów 
budowlanych, jeżeli wykorzystywane są 
instalacje spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do materiałów 
budowlanych, które można stosować zamiast wyrobów gipsowych objętych ETS.

Poprawka 804
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 - kolumna 1 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 1 - rząd 6 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja podstawowych chemikaliów
organicznych poprzez krakowanie, 
reformowanie, częściowe lub pełne 
utlenianie albo poprzez podobne procesy,
przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie

Produkcja związków etylu i propylu
poprzez krakowanie lub reformowanie, 
przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 100 ton dziennie
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Or. de

Uzasadnienie

Definicje powinny być jak najprecyzyjniejsze w celu uniknięcia różnych interpretacji 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 805
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 - kolumna 1 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 1 - rząd 7 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 25 ton dziennie

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowania, przy zdolności 
produkcyjnej przekraczającej 25 ton 
dziennie

Or. de

Uzasadnienie

Definicje powinny być jak najprecyzyjniejsze w celu uniknięcia różnych interpretacji 
w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 806
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 1 - rząd 7 - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania, przy zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 25 ton dziennie

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy 
w drodze reformowanie lub częściowego 
utleniania metanu, przy zdolności 
produkcyjnej przekraczającej 25 ton 



AM\735438PL.doc 17/35 PE409.701v01-00

PL

dziennie

Or. en

Uzasadnienie

Celem powyższej poprawki jest wyjaśnienie o charakterze technicznym.

Poprawka 807
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 1 - rząd 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gaz metanowy (CH4) obecny w czynnych 
kopalniach węgla występuje jako gaz 
absorbowany do wewnętrznej struktury 
węgla, w formie wolnego gazu w 
przestrzeni porowej węgla lub jako wolny 
gaz w warstwach skał przylegających do 
pokładów węgla, uwalniany pierwotnie w 
następstwie prac górniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje z tego sektora stanowią 7,9% emisji metanu w UE 25, co odpowiada 0,7% emisji 
gazów cieplarnianych UE 25.

Poprawka 808
Caroline Lucas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 2 - kolumna 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych 

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych 

Instalacje służące do wychwytywania 
gazów cieplarnianych celem ich transportu 
i geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE

Instalacje służące do wychwytywania 
gazów cieplarnianych celem ich transportu 
i geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE z wyłączeniem 
zwiększonego odzysku węglowodorów

Rurociągi służące do transportu gazów 
cieplarnianych celem ich podziemnego 
składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Rurociągi służące do transportu gazów 
cieplarnianych celem ich podziemnego 
składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE z wyłączeniem zwiększonego 
odzysku węglowodorów

Składowiska służące do podziemnego 
składowania gazów cieplarnianych 
dopuszczone na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Składowiska służące do podziemnego 
składowania gazów cieplarnianych 
dopuszczone na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE z wyłączeniem zwiększonego 
odzysku węglowodorów

Or. en

Poprawka 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 2

Tekst proponowany przez Komisję

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych
Instalacje służące do wychwytywania 
gazów cieplarnianych celem ich transportu 
i geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II

Rurociągi służące do transportu gazów 
cieplarnianych celem ich podziemnego 

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II
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składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE
Składowiska służące do podziemnego 
składowania gazów cieplarnianych
dopuszczone na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II

Poprawka

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie ditlenku węgla
Instalacje służące do wychwytywania 
ditlenku węgla celem jego transportu i 
geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Rurociągi służące do transportu ditlenku 
węgla celem jego podziemnego 
składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Składowiska służące do podziemnego 
składowania ditlenku węgla dopuszczone 
na mocy dyrektywy xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Or. en

Uzasadnienie

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 
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Poprawka 810
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 2

Tekst proponowany przez Komisję

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych
Instalacje służące do wychwytywania 
gazów cieplarnianych celem ich transportu 
i geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II

Rurociągi służące do transportu gazów 
cieplarnianych celem ich podziemnego 
składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II

Składowiska służące do podziemnego 
składowania gazów cieplarnianych
dopuszczone na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Wszystkie gazy cieplarniane wymienione 
w załączniku II

Poprawka

Wychwytywanie, transport i podziemne 
składowanie ditlenku węgla
Instalacje służące do wychwytywania 
ditlenku węgla celem jego transportu i 
geologicznego składowania na 
składowisku dopuszczonym na mocy 
dyrektywy xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Rurociągi służące do transportu ditlenku 
węgla celem jego podziemnego 
składowania na składowisku 
dopuszczonym na mocy dyrektywy 
xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Składowiska służące do podziemnego 
składowania ditlenku węgla dopuszczone 
na mocy dyrektywy xxxx/xx/WE

Ditlenek węgla

Or. en
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Uzasadnienie

Emisje z instalacji CCS to zwykle CO2. Nie należy niepotrzebnie rozszerzać zakresu 
monitorowania.

Poprawka 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 a (nowy) 
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - Kategoria 4 („inne rodzaje działalności”) - kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Punkt „Inne rodzaje działalności” 
otrzymuje następujące brzmienie:
Zakłady przemysłowe do produkcji:

(a) pulpy drzewnej lub innych 
materiałów włóknistych, w tym 
instalacje spalania o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczającej 20MW 
(b) papieru i tektury przy zdolności 
produkcyjnej przekraczającej 20 
ton dziennie, jeżeli wykorzystywane 
są instalacje spalania o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczającej 
20 MW.”

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie jednakowego traktowania instalacji we wszystkich 
sektorach wymienionych w załączniku I. Komisja wprowadziła zmiany tylko w nowych 
kategoriach, zapominając o ich uwzględnieniu w odniesieniu do istniejących sektorów ujętych 
już w załączniku I. Odpowiada to dużo lepiej definicji producentów energii elektrycznej 
i umożliwia wyraźną harmonizację podejść istniejących obecnie w państwach członkowskich.
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Poprawka 812
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 4 a (nowy) - kolumna 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - tabela - nowa kategoria 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dodaje się następującą kategorię 
działalności:
„Prądochłonne procesy produkcyjne
Produkcja chloru, sody kaustycznej, 
potażu żrącego i alkoholanów w drodze 
elektrolizy
Produkcja kwasu fluorowodorowego w 
drodze elektrolizy
Produkcja gazów w drodze oddzielania 
powietrza
Produkcja związków węgliku wapnia w 
piecach elektrycznych
Produkcja nadtlenku wodoru
Produkcja krzemu polikrystalicznego
Produkcja granulowanego węgla i 
grafitu”

Or. de

Poprawka 813
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Ia
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Lista sektorów energochłonnych 
narażonych na wysokie ryzyko 

przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Wapno
Cement
Żelazo i stal
Ceramika
Chemikalia
Glina
Szkło
Celuloza i papier”*
* Wszystkie sektory, które zostaną 
określone przez Parlament i Radę przed 
przyjęciem niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wiele energochłonnych sektorów przemysłu jest narażonych na 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich. Z drugiej strony należy 
również wyjaśnić, jakie sektory nie są narażone na to ryzyko i są zdolne do przeniesienia 
kosztów. Odnosi się to na przykład do sektora rafineryjnego.

Poprawka 814
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Ia
Lista sektorów energochłonnych 
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narażonych na wysokie ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 

do krajów trzecich
Cement
Ceramika
Chemikalia
Glina
Szkło
Żelazo i stal
Wapno
Celuloza i papier”*
* Wszystkie sektory, które zostaną 
określone przez Parlament i Radę przed 
przyjęciem niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik wprowadzony na mocy art. 3 v (nowy) ma na celu przedstawienie sektorów 
narażonych na znaczne ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poniższe dodaje się w Aneksie Ia do 
Dyrektywy 2003/87/EC:

“ANEKS I a
Wykaz sektorów energochłonnych 
narażonych na poważne ryzyko “wycieku 
emisji”
Hutnictwo żelaza i stali
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Odlewnictwo
Przemysł produkcji cementu
Przemysł papierniczy
Przemysł produkcji nawozów sztucznych
Ciężka synteza chemiczna i petrochemia
…*”

* sektory zostaną określone przez 
Parlament i Radę przed przyjęciem 
niniejszej dyrektywy

Or. pl

Uzasadnienie

Aneks wprowadzony na mocy Art. 3 w (nowy) ma na celu przedstawienie sektorów 
narażonych na poważne ryzyko “wycieku emisji”.

Poprawka 816
Irena Belohorská

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Ia
Lista sektorów energochłonnych 
narażonych na wysokie ryzyko 

przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich

Cement
Ceramika
Chemikalia
Glina
Szkło
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Żelazo i stal
Wapno
Celuloza i papier”*
* Wszystkie sektory, które zostaną 
określone przez Parlament i Radę przed 
przyjęciem niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik wprowadzony na mocy art. 3 w (nowy) ma na celu przedstawienie sektorów 
narażonych na znaczne ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 817
Péter Olajos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„Załącznik Ia
Minimalne wymagania dotyczące 
porozumienia międzynarodowego

Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub sektorowe 
porozumienie międzynarodowe dotyczące 
tych sektorów musi być zgodne co 
najmniej z następującymi kryteriami w 
celu zapewnienia tym sektorom równych 
szans na poziomie instalacji:
(i) udział państw reprezentujących masę 
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krytyczną produkcji w wysokości co 
najmniej 85%,
(ii) równoważne cele w zakresie emisji 
CO2,
(iii) podobne systemy redukcji emisji o 
równoważnych skutkach nałożone przez 
wszystkie uczestniczące państwa lub przez 
państwa o nierównoważnych celach w 
zakresie emisji CO2 w sektorach objętych 
systemem wspólnotowym,
(iv) konkurujące ze sobą materiały muszą 
podlegać równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty cyklu 
życiowego,
(v) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy załącznik powinien koncentrować się na określeniu odpowiednich środków 
mających na celu rozwiązanie kwestii przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, do którego może dojść w pewnych sektorach mimo istnienia porozumienia 
międzynarodowego spełniającego kryteria ustanowione zgodnie z załącznikiem 1b (nowym).

Poprawka 818
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„Załącznik Ia
Warunki porozumienia 

międzynarodowego
Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
przemysłu lub sektorowe porozumienie 
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międzynarodowe dotyczące tych sektorów 
musi być zgodne co najmniej z 
następującymi kryteriami w celu 
zapewnienia tym sektorom równych szans 
na poziomie instalacji:
a) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji;
b) równoważne cele w zakresie emisji CO2 
o równoważnych skutkach najpóźniej do 
2020 r. dla wszystkich państw 
uczestniczących; oraz
c) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji emisji.
Ponadto:
a) w państwach o nierównoważnych 
celach w zakresie emisji CO2 należy 
wprowadzić środki o równoważnych 
skutkach najpóźniej do 2020 r. dla 
sektorów, które w Unii Europejskiej są 
objęte systemem handlu uprawnieniami 
do emisji; oraz
b) Unia Europejska powinna wprowadzić 
środki w celu uwzględnienia importerów 
produktów z krajów nieobjętych 
porozumieniem międzynarodowym; oraz
c) materiały konkurujące z tymi 
produkowanymi przez energochłonne 
sektory przemysłu muszą podlegać 
równoważnym ograniczeniom 
uwzględniającym aspekty cyklu 
życiowego.”

Or. fr

Uzasadnienie

W świetle istotnych skutków, jakie pociągnie za sobą porozumienie międzynarodowe i jego 
wdrożenie, ważne jest, by w celu zagwarantowania pewności prawnej i gospodarczej określić 
konieczne warunki takiego porozumienia międzynarodowego, aby zapewnić równe szanse 
sektorom objętym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
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Poprawka 819
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„Załącznik Ia
Minimalne elementy porozumienia 

międzynarodowego służące ograniczeniu 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 

do krajów trzecich
(a) Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich lub sektorowe 
porozumienie międzynarodowe dotyczące 
tych sektorów musi być zgodne co 
najmniej z następującymi kryteriami w 
celu zapewnienia tym sektorom równych 
szans na poziomie instalacji:
(i) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji; oraz
(ii) równoważne cele w zakresie emisji CO2 
o równoważnych skutkach nałożone 
najpóźniej do 2020 r. na wszystkie państwa 
uczestniczące; oraz
(iii) skuteczny międzynarodowy system 
monitorowania i weryfikacji. 
(b) Ponadto: 
(i) w państwach o nierównoważnych celach 
w zakresie emisji CO2 należy wprowadzić 
środki o równoważnych skutkach 
najpóźniej do 2020 r. dla sektorów, które w 
Unii Europejskiej są objęte systemem 
wspólnotowym;
(ii) UE powinna wprowadzić środki w celu 
uwzględnienia importerów z krajów 
nieobjętych porozumieniem.”
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Or. en

Uzasadnienie

W świetle istotnych skutków, jakie pociągnie za sobą porozumienie międzynarodowe i jego 
wdrożenie, ważne jest zagwarantowanie pewności prawnej i gospodarczej w celu określenia 
koniecznych wymogów, które muszą znaleźć się w takim porozumieniu międzynarodowym, 
aby zapewnić równe szanse sektorom objętym wspólnotowym systemem handlu.

Poprawka 820
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik Ia w brzmieniu:

„Załącznik Ia
Minimalne elementy porozumienia 

międzynarodowego służące ograniczeniu 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 

do krajów trzecich
(a) Porozumienie międzynarodowe 
uwzględniające energochłonne sektory 
przemysłu narażone na znaczne ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich lub sektorowe porozumienie 
międzynarodowe dotyczące tych sektorów 
musi być zgodne co najmniej z 
następującymi kryteriami w celu 
zapewnienia tym sektorom równych szans na 
poziomie instalacji:
(i) udział państw reprezentujących masę 
krytyczną produkcji; oraz
(ii) równoważne cele w zakresie emisji CO2 o 
równoważnych skutkach nałożone najpóźniej 
do 2020 r. na wszystkie państwa 
uczestniczące; oraz
(iii) skuteczny międzynarodowy system 
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monitorowania i weryfikacji. 
(b) Ponadto: 
(i) w państwach o nierównoważnych celach 
w zakresie emisji CO2 należy wprowadzić 
środki o równoważnych skutkach najpóźniej 
do 2020 r. dla sektorów, które w Unii 
Europejskiej są objęte systemem 
wspólnotowym;
(ii) UE powinna wprowadzić środki w celu 
uwzględnienia importerów z krajów 
nieobjętych porozumieniem.”

Or. en

Uzasadnienie

W świetle istotnych skutków, jakie pociągnie za sobą porozumienie międzynarodowe i jego 
wdrożenie, ważne jest zagwarantowanie pewności prawnej i gospodarczej w celu określenia 
koniecznych wymogów, które muszą znaleźć się w takim porozumieniu międzynarodowym, 
aby zapewnić równe szanse sektorom objętym wspólnotowym systemem handlu.

Poprawka 821
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIa w brzmieniu:

skreślony

„ZAŁĄCZNIK IIa
Wzrost odsetka uprawnień, które mają być 
przez państwa członkowskie sprzedane w 
drodze licytacji zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. 
a), celem zapewnienia solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie oraz ograniczenia 
emisji i dostosowania się do skutków 
zmian klimatu.

Udział państwa 
członkowskiego
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Belgia 10%

Bułgaria 53%

Republika 
Czeska

31%

Estonia 42%

Grecja 17%

Hiszpania 13%

Włochy 2%

Cypr 20%

Łotwa 56%

Litwa 46%

Luksemburg 10%

Węgry 28%

Malta 23%

Polska 39%

Portugalia 16%

Rumunia 53%

Słowenia 20%

Słowacja 41%

Szwecja 10%

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma sensu wprowadzać mechanizm solidarności państw członkowskich w dziedzinie 
polityki w zakresie klimatu. Solidarność w Unii Europejskiej wyraża się za pośrednictwem 
istniejących instrumentów finansowych, takich jak fundusze strukturalne lub składki do 
budżetu wspólnotowego. Ponadto składający poprawkę wyraża poparcie dla 
sprawozdawczyni w dążeniu do utrzymania znacznego poziomu wydatkowania pieniędzy 
uzyskanych z licytacji w krajach trzecich, a zwłaszcza w krajach rozwijających się. To 
dodatkowy powód wskazujący na zbyteczność tego przepisu.
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Poprawka 822
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIa w brzmieniu:

skreślony

ZAŁĄCZNIK IIa
Wzrost odsetka uprawnień, które mają być 
przez państwa członkowskie sprzedane w 
drodze licytacji zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. 
a), celem zapewnienia solidarności i 
wzrostu we Wspólnocie oraz ograniczenia 
emisji i dostosowania się do skutków 
zmian klimatu.

Belgia                     10%
Bułgaria                 53%
Republika Czeska  31%
Estonia                  42%
Grecja                    17%
Hiszpania              13%
Włochy                    2%
Cypr                       20%
Łotwa                    56%
Litwa                     46%
Luksemburg          10%
Węgry                    28%
Malta                     23%
Polska                   39%
Portugalia            16%
Rumunia              53%
Słowenia               20%
Słowacja               41%
Szwecja                 10%

Or. en
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(W związku z poprawką 9 do art. 10)

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest włączanie kwestii dotyczących polityki spójności do unijnego systemu 
ETS.

Poprawka 823
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IIB
Do dyrektywy 2003/87/WE dodaje się 
załącznik IIb w brzmieniu:

„Załącznik IIb
Zasady licytacji

Zasada 1
Racjonalne kształtowanie cen 
emisji/energii
Zasada 2
Rozłożone w czasie stopniowanie obciążeń
Zasada 3
Przeciwdziałanie przenoszeniu 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich 
Zasada 4
Wspieranie kogeneracji 
Zasada 5
Ochrona przed ucieczką w „niskie emisje” 
Zasada 6
Każdemu prawu powinien odpowiadać 
określony obowiązek, tak więc prawo do 
przydziałów na emisje powinno wiązać się 
z obowiązkową produkcją energii 
Zasada 7
Równe warunki konkurencji, co oznacza 
ograniczenie jednostek uprawnionych do 
udziału w licytacjach do operatorów 
mających siedzibę w danym kraju 
(licytacje krajowe) lub przynajmniej w 
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grupie krajów o podobnym poziomie 
emisji CO2
Zasada 8
Stworzenie poprzez stopniowe zwiększanie 
minimalnej ceny uprawnień do emisji 
jako wstępnej ceny ofertowej (cena 
minimalna) na licytacji, począwszy od 
20 €/tCO2 w 2013 r. i zwiększając ją co 
roku o 5 € aż do osiągnięcia 55 €/tCO2 w 
2020 r.
Zasada 9
Stworzenie poprzez stopniowe zwiększanie 
maksymalnej ceny uprawnień do emisji 
jako rosnącej stopniowo kary, począwszy 
od 30 €/tCO2 w 2013 r. i zwiększając ją co 
roku o 10 € aż do osiągnięcia 100 €/tCO2
w 2020 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecne doświadczenia w zakresie handlu przydziałami w ramach ETS pokazują, że ceny 
podlegały dość silnym wahaniom. Tak duża niestabilność wiąże się z podwyższonym ryzykiem 
inwestycyjnym i stanowi znaczącą przeszkodę dla decyzji dotyczących inwestycji, co może 
mieć szczególnie szkodliwy wpływ na sektor energetyczny, ponieważ w jego przypadku 
niezbędny jest postęp technologiczny w celu realizacji celów w zakresie emisji. Zachodzi pilna 
potrzeba stworzenia mechanizmu, który ograniczyłby potencjalny zakres wahań cenowych 
w ramach ETS, szczególnie na wczesnym etapie licytacji.
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