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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie europejski system handlu uprawnieniami do 
emisji (EU ETS). Jest on jednym z najważniejszych instrumentów polityki UE w dziedzinie 
klimatu, ponieważ umożliwia ograniczenie bezwzględnych wielkości emisji w ekonomiczny 
sposób. Dyrektywa zmieniająca została przygotowana przez Komisję na wniosek Rady 
Europejskiej w celu poprawy pewności i przewidywalności funkcjonowania systemu handlu 
emisjami. Głównym celem dyrektywy jest skodyfikowanie interpretacji pojęcia „instalacja 
spalania” i, co za tym idzie, rozwiązanie problemu niespójnego stosowania dyrektywy, której 
zakres powinien zostać rozszerzony, tak aby włączyć kolejne sektory i gazy cieplarniane w 
okresie po roku 2013. System handlu emisjami gazów cieplarnianych dotyczy w głównej 
mierze rządów krajowych i grup państw w danym regionie. Na pierwszy rzut oka nie dotyczy 
on bezpośrednio władz regionalnych niższego szczebla. Takie patrzenie na sprawę nie 
pozwala na pełny ogląd, bowiem instalacje spalania, które funkcjonują na rynku, są 
zlokalizowane w tym czy innym regionie państwa członkowskiego, a ich wydajność pod 
względem wysiłków na rzecz przystosowania do zmian w zakresie źródeł energii oraz 
zależność od rynku gazów cieplarnianych bądź stała wymiana handlowa z tym rynkiem będą 
miały bezpośredni wpływ na środowisko lokalne, jego rozwój gospodarczy, a także spójność 
społeczną i poziom zatrudnienia.

Wniosek Komisji jest dokumentem wysoce technicznym i precyzyjnym, który stanowi 
integralną cześć porozumień międzynarodowych.

Jak wielokrotnie podkreślała komisarz Hübner, zgodnie z nowymi przepisami i okresem 
programowania 2007-2013, europejska polityka rozwoju regionalnego odgrywa istotną rolę w 
finansowaniu i pomocy w zakresie zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. W 
ramach polityki spójności planuje się zwiększenie w okresie 2007-2013 już i tak znacznego 
wkładu w realizację celu, jakim jest zapewnienie bezpieczniejszych i bardziej 
zrównoważonych źródeł energii. Jeżeli chodzi o konkretne sumy, 15,2 mld euro ze środków 
polityki spójności przeznaczono na ten okres na rzecz inwestycji w odnawialne źródła energii 
i wydajność energetyczną.

W perspektywie dużych inwestycji oraz w celu umożliwienia zainteresowanym regionom 
monitorowania związku pomiędzy instalacjami przeprowadzonymi ze środków funduszy 
strukturalnych UE i wydajnością instalacji spalania w danym regionie korzystających z takich 
inwestycji, sprawozdawca proponuje, aby władze regionalne oraz samorząd lokalny 
odpowiedzialne za rozwój regionalny były informowane:

 o operacjach handlowych przeprowadzonych w odniesieniu do instalacji na danym 
terytorium; pozwoli im to na ocenę wpływu wydatków z funduszu regionalnego 
mających pomóc przedsiębiorstwom zarządzającym instalacjami w zmianie 
wykorzystywanej technologii na ekologiczne i odnawialne źródła energii.

Jak podkreślił niedawno Parlament w jednym z dokumentów1, wiele regionów Unii, a w 
szczególności te, których główne źródło dochodu stanowi turystyka, są w znacznej mierze 

                                               
1 Patrz sprawozdanie Margie Sudre dotyczące strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych 
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zależne od dostępności tanich przewozów lotniczych, aby zagwarantować stałe powodzenie 
tego jakże ważnego przemysłu. Z tego względu w interesie państw takich jak Cypr, Grecja, 
Malta i najbardziej oddalone regiony Unii leży zapewnienie równowagi pomiędzy 
koniecznością podejmowania środków mających na celu złagodzenie skutków zmian 
klimatycznych, a zrównoważonymi tanimi przewozami lotniczymi.

Podsumowując, doświadczenia zebrane w pierwszym okresie handlu emisjami pokazują, że 
ceny zezwoleń mogą się bardzo różnić, powodując niepewność wśród podmiotów 
rozważających inwestowanie w projekty z zakresu oszczędności energii lub energii 
odnawialnej i zmniejszając tym samym atrakcyjność takich inwestycji.  Nowy system 
powinien obejmować środki zniechęcające do spekulacji, które – jak widać obecnie na 
przykładzie innych rynków, począwszy od rynku artykułów spożywczych, a skończywszy na 
rynku ropy naftowej – mogą przynieść wysoce szkodliwe skutki.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany jak inne sektory, 
które przejściowo otrzymują bezpłatne 
przydziały, a nie jak producenci energii 
elektrycznej. Oznacza to, że w 2013 r. 
80 % uprawnień powinno zostać 
przyznanych bezpłatnie, a następnie liczba 
bezpłatnych uprawnień dla lotnictwa 
powinna corocznie zmniejszać się o stałą 
kwotę, aż do likwidacji bezpłatnych 
uprawnień w roku 2020. Wspólnota i jej 
państwa członkowskie powinny w dalszym 
ciągu dążyć do osiągnięcia porozumienia w 
sprawie globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
systemu wspólnotowego.]

(33) [Jeśli chodzi o podejście do rozdziału 
przydziałów emisji, sektor lotnictwa 
powinien być traktowany w sposób 
odzwierciedlający jego zdolność do 
znalezienia paliw zastępczych w 
perspektywie średnio- i długoterminowej. 
Oznacza to, że w 2013 r. 80 % uprawnień 
powinno zostać przyznanych bezpłatnie, a 
następnie liczba bezpłatnych uprawnień dla 
lotnictwa powinna corocznie zmniejszać 
się o stałą kwotę, aż do likwidacji 
bezpłatnych uprawnień w roku 2020. 
Wspólnota i jej państwa członkowskie 
powinny w dalszym ciągu dążyć do 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
globalnych środków służących 
ograniczeniu emisji przez sektor lotnictwa 
oraz dokonać przeglądu sytuacji tego 
sektora w ramach najbliższego przeglądu 
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systemu wspólnotowego. Stosowanie tej 
dyrektywy do najbardziej oddalonych 
regionów Unii Europejskiej oraz do wysp, 
włączając w to małe wyspiarskie państwa 
członkowskie, musi poprzedzać ocena 
wpływu. Jeżeli ta ocena wpływu pokazuje, 
że stosowanie tej dyrektywy może wywołać 
negatywne skutki społeczne i gospodarcze, 
Komisja przyjmuje środki dla złagodzenia 
tych skutków.]

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby władze regionalne 
dysponowały odpowiednimi informacjami 
na temat instalacji położonych na danym 
terytorium, tak by mogły ocenić wpływ 
wydatków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 
Spójności mających pomóc 
przedsiębiorstwom zarządzającym 
instalacjami w zmianie wykorzystywanej 
technologii na ekologiczne i odnawialne 
źródła energii.

Or. en
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