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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\726643PL.doc 3/37 PE407.712v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ............5

UZASADNIENIE ................................................................................................................31

ZAŁĄCZNIK .......................................................................................................................36



PE407.712v01-00 4/37 PR\726643PL.doc

PL



PR\726643PL.doc 5/37 PE407.712v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0017),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0041/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego(A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 

(2) W ostatnio wyrażonej na posiedzeniu 
Rady ds. Środowiska Naturalnego w dniu 
5 listopada 2007 r. w Brukseli opinii 
Wspólnoty, aby realizacja tego celu była 
możliwa średni wzrost temperatury 
powierzchni ziemi w skali światowej nie 
powinien przekroczyć 2°C w stosunku do 
okresu sprzed epoki przemysłowej, co 
oznacza, że do 2050 r. należy ograniczyć 
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globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50% w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30% w stosunku 
do poziomu z 1990 r.

globalne emisje gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 50% w stosunku do 
poziomu z roku 1990. Do ograniczenia 
poziomu emisji powinny przyczynić się 
wszystkie sektory gospodarki. Kraje 
rozwinięte powinny nadal przewodzić tej 
inicjatywie i zobowiązać się, że do 2020 r. 
ich wspólna redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 30% w stosunku 
do poziomu z 1990 r. oraz około 80% do 
roku 2050. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, który obejmuje pewne sektory 
gospodarki. Aby do 2020 r. zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów 
ograniczenie o 20% poziomu emisji gazów 
cieplarnianych wszystkie sektory 
gospodarki powinny uczestniczyć we 
wspomnianym ograniczaniu poziomu 
emisji. Państwa członkowskie powinny 
zatem wdrożyć dodatkowe polityki i środki 
starając się dalej ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

(5) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
ustanowiła system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, który obejmuje pewne sektory 
gospodarki. Aby do 2020 r. zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów 
ograniczenie o 30% poziomu emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomu 
z1990 r. albo 20%, jeżeli zawarcie 
całościowego porozumienia na okres po 
roku 2012 zostanie odroczone, wszystkie 
sektory gospodarki, łącznie 
z międzynarodowym transportem 
morskim, powinny uczestniczyć we 
wspomnianym ograniczaniu poziomu 
emisji. Państwa członkowskie powinny 
zatem wdrożyć dodatkowe polityki i środki 
starając się dalej ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC przedstawiono wniosek, że w celu osiągnięcia 50% 
prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC w porównaniu z poziomami 
sprzed rewolucji przemysłowej, kraje uprzemysłowione muszą ograniczyć swoje emisje o 25-
40% w porównaniu z 1990 r. Cel zakładający -30% był wielokrotnie potwierdzany przez 
głowy państw i winien stanowić punkt wyjścia dla planowania środków do podjęcia 
w państwach członkowskich, aby osiągnąć cele UE w zakresie zmian klimatycznych. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z sektorów nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE powinny dalej 
zmniejszać się corocznie w sposób liniowy 
po roku 2020, prowadząc do ograniczenia 
takich emisji do roku 2050 o 80% 
w porównaniu z poziomem z roku 1990, 
a ostatecznym celem ma być 
wyeliminowanie w Unii Europejskiej 
emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wykorzystania paliw 
kopalnianych. Do roku 2012 Komisja 
winna zbadać stosowność tego celu 
w oparciu o międzynarodowe 
zobowiązania poczynione przez UE oraz 
najnowsze badania naukowe w dziedzinie 
klimatu dotyczące jego podatności na 
zmiany, a także ramy dla uczynienia 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
kwestią konieczną w celu zapobieżenia 
ingerencji człowieka w warunki 
klimatyczne oraz, o ile to stosowne, 
przedstawić wnioski mające zróżnicować 
cele w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

W marcu 2007 r. Rada Europejska zasygnalizowała, że w krajach uprzemysłowionych 
niezbędne jest osiągnięcie do roku 2050 redukcji rzędu 60-80%. Celem osiągnięcia takich 
ograniczeń, państwa członkowskie muszą dysponować długoterminową polityką w niektórych 
sektorach, np. mieszkaniowym, sektorze zagospodarowania gruntów i transportu, aby uniknąć 
dalszego inwestowania w infrastrukturę, która jest niekompatybilna z celami w zakresie 
ochrony klimatu. Jest to również zgodne z wnioskiem w ramach ETS, który również zawiera 
plan dalszych redukcji po roku 2020. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Z tego względu państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
wydane z tytułu redukcji uzyskanych w 
okresie 2008–2012 i jednocześnie są 
wynikiem typów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wykorzystywania kredytów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
które zostały wydane z tytułu redukcji 
uzyskanych w okresie 2008–2012 i 
wynikających z realizacji projektów, które 
zostały zarejestrowane i wdrożone w 
okresie 2008–2012 i są kontynuacją typów 
projektów („kategorii projektu”) 
zatwierdzonych przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie.

(10) Z tego względu państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość 
wykorzystywania kredytów redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, które zostały 
wydane z tytułu redukcji uzyskanych w 
okresie 2008–2012 i jednocześnie są 
wynikiem typów projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
wydajności po stronie popytu, 
z wyłączeniem dużych projektów 
w dziedzinie energii wodnej, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w tym okresie. Państwa 
członkowskie powinny mieć również 
możliwość wykorzystywania kredytów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
które zostały wydane z tytułu redukcji 
uzyskanych w okresie 2008–2012 i 
wynikających z realizacji projektów, które 
zostały zarejestrowane i wdrożone w 
okresie 2008–2012 i są kontynuacją typów 
projektów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i wydajności po stronie 
popytu („kategorii projektu”) z wyjątkiem
dużych projektów w dziedzinie energii 
wodnej zatwierdzonych przez wszystkie 
państwa członkowskie w tym okresie.

Or. en

Uzasadnienie
Niespójne byłoby zezwalanie na kompensacje w sektorach przemysłu, które stwarzają ryzyko 
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przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich, podczas gdy planowane są 
specjalne środki w ramach ETS w celu ochrony tych samych sektorów. Uznawanie kredytów z 
inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach mogłoby de 
facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Bardzo niewiele projektów w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju 
zrealizowano w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Zważywszy, że Wspólnota 
wspiera sprawiedliwy podział projektów w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju, 
również poprzez stworzenie światowego 
sojuszu na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym, należy 
zagwarantować uznanie dla kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
rozpoczętych po okresie 2008-2012 w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, w 
przypadku typów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w latach 2008-2012. Kredyty 
te powinny być uznawane do 2020 r. bądź 
do czasu zawarcia porozumienia ze 
Wspólnotą, w zależności od tego, które z 
tych dwóch wydarzeń przypadnie 
wcześniej.

(11) Bardzo niewiele projektów w ramach 
mechanizmu czystego rozwoju 
zrealizowano w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Zważywszy, że Wspólnota 
wspiera sprawiedliwy podział projektów w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju, 
również poprzez stworzenie światowego 
sojuszu na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym, należy 
zagwarantować uznanie dla kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
rozpoczętych po okresie 2008-2012 w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, w 
przypadku typów projektów w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
wydajności po stronie popytu, z wyjątkiem 
dużych projektów w dziedzinie energii 
wodnej, które zostały zatwierdzone przez 
wszystkie państwa członkowskie w latach 
2008-2012. Kredyty te powinny być 
uznawane do 2020 r. bądź do czasu 
zawarcia porozumienia ze Wspólnotą, w 
zależności od tego, które z tych dwóch 
wydarzeń przypadnie wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensacje w sektorach przemysłu, które stwarzają ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich, podczas gdy planowane są 
specjalne środki w ramach ETS w celu ochrony tych samych sektorów. Uznawanie kredytów z 
inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach mogłoby de 
facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych produkcji do 
krajów trzecich.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia większej 
elastyczności, oraz aby promować 
zrównoważony rozwój krajów 
rozwijających się, należy umożliwić 
państwom członkowskim korzystanie z 
dodatkowych kredytów uzyskanych w 
wyniku realizacji projektów w ramach 
porozumień zawartych przez Wspólnotę z 
krajami trzecimi. Jeśli nie zostanie 
zawarte międzynarodowe porozumienie w 
sprawie zmian klimatu, które określi ilości 
przyznane krajom trzecim, realizacja 
projektów wspólnych wdrożeń będzie 
niemożliwa po 2012 r. Kredyty redukcji 
emisji gazów cieplarnianych uzyskane w 
wyniku realizacji tych projektów mogłyby 
jednak nadal być uznawane na mocy 
porozumień z krajami trzecimi.

skreślony

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 

(13) Umożliwienie dalszego 
wykorzystywania przez państwa 
członkowskie kredytów uzyskanych w 
ramach mechanizmu czystego rozwoju jest 
ważne dla zapewnienia rynku dla tych 
kredytów po 2012 r. Aby zapewnić 
funkcjonowanie takiego rynku, oraz dalsze 
redukcje emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, a zatem dalszą realizację 
celów Wspólnoty odnoszących się do 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, bezpieczeństwa energetycznego, 
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innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
krajach trzecich, w wysokości do 3% 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Ilość ta odpowiada jednej 
trzeciej starań na rzecz zmniejszenia 
emisji w 2020 r. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do przekazania 
niewykorzystanej części tego przydziału 
innym państwom członkowskim.

innowacji i konkurencyjności, proponuje 
się przyznanie państwom członkowskim 
prawa do wykorzystywania rocznie, do 
czasu zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, kredytów 
uzyskanych w wyniku realizacji projektów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w krajach trzecich, w wysokości do 1% 
emisji gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
w 2005 r. w każdym z państw 
członkowskich. Do momentu przyjęcia 
tego porozumienia, kredyty w ramach 
CDM wykorzystywane w celu 
dostosowania się do przepisów po roku 
2012 powinny być obniżone o 50%.

Or. en

Uzasadnienie

Całkowita redukcja od 2005 do 2020 r. w scenariuszu zakładającym -20% w sektorach 
nieobjętych systemem ETS to 1200 Mt. Wniosek Komisji oznaczałby potencjalne kompensacje 
w wysokości do 700 Mt w ramach projektów JI/CDM, co stanowi ponad 50% redukcji 
wymaganych w tych sektorach. Wniosek w sprawie zezwolenia na stałe korzystanie
w niektórych przypadkach z kompensat nawet bez międzynarodowego porozumienia po roku 
2012 mógłby zostać poparty w mniejszym zakresie, ale biorąc pod uwagę dobrze uzasadnione 
obawy co do ich jakości i zasady dodatkowości, proponuje się, aby na każdą tonę unijnych 
kompensacji emisji wymagano dwóch przydziałów poświadczonych redukcji emisji (CER).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wspólnota powinna w znacznym 
stopniu przyczynić się do obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych w państwach 
będących stronami Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu, ale nie są uwzględnione 
w jej załączniku I (strony 
nieuwzględnione w załączniku I). To 
zaangażowanie w starania zmierzające do 
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obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
w państwach nieuwzględnionych 
w załączniku I powinno opierać się na 
globalnej strategii w zakresie emisji, która 
może pozwolić osiągnąć cel, jakim jest 
ograniczenie zmian klimatycznych 
powodujących wzrost temperatury do 2°C 
w porównaniu z poziomem sprzed 
rewolucji przemysłowej i powinno być 
uzależnione od całościowego 
porozumienia międzynarodowego 
zawartego po 2012 r. To zewnętrzne 
zobowiązanie Wspólnoty w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
powinno zostać podzielone pomiędzy 
państwa członkowskie przy uwzględnieniu 
ich odpowiednich PKB per capita. 
Państwa członkowskie winny poświęcić 
odpowiednie środki na dotrzymanie 
zewnętrznych zobowiązań w zakresie 
redukcji gazów cieplarnianych, między 
innymi poprzez przeznaczenie znacznej 
części dochodów ze sprzedaży zezwoleń 
w drodze licytacji zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPPC przedstawiono wniosek, że w celu ograniczenia 
globalnego ocieplenia do 2oC potrzebne jest również znaczne odejście od dotychczasowego 
trybu postępowania krajów rozwijających się. Kraje uprzemysłowione, oprócz swoich 
obowiązkowych krajowych ograniczeń, ponosić będą odpowiedzialność za przyczynianie się 
do wymaganego ograniczania emisji w krajach rozwijających się, o ile osiągnięte zostanie 
całościowe międzynarodowe porozumienie. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
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Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu z 
Kioto. Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna 
ocena wdrożenia niniejszej decyzji 
powinna zostać przeprowadzona w 2016 r.

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu z 
Kioto. Sprawozdania te powinny zawierać 
prognozy w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych wynikających ze środków 
planowanych we wszystkich głównych 
sektorach w celu osiągnięcia celów 
związanych z ograniczeniami na rok 2050.
Należy co dwa lata poddawać ocenie 
przewidywane postępy, a pełna ocena 
wdrożenia niniejszej decyzji powinna 
zostać przeprowadzona w 2016 r. Jako 
część oceny dokonywanej co dwa lata, 
Komisja powinna oceniać postępy 
poczynione w zapewnianiu, by różne 
gałęzie polityki wspólnotowej (na przykład 
w dziedzinie rolnictwa, wymogów 
dotyczących produktów, polityki 
strukturalnej, badań naukowych) 
przyczyniały się do działań na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
a także sporządzać sprawozdania na ten 
temat.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 

(17) Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu konieczne będzie 
dostosowanie dopuszczalnych poziomów 
emisji poszczególnych państw 
członkowskich w oparciu o nowe 
zobowiązanie do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych podjęte przez 
Wspólnotę i określone w tym 
porozumieniu, przy uwzględnieniu zasady 
solidarności między państwami 
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członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie. Należy zwiększyć ilość 
kredytów pochodzących z realizacji 
projektów dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w krajach trzecich 
o maksymalnie połowę dodatkowego 
ograniczenia emisji ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE.

członkowskimi oraz potrzeby 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC wnioskuje się, że w celu osiągnięcia 50% 
prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC w porównaniu z poziomami 
sprzed rewolucji przemysłowej, kraje uprzemysłowione powinny ograniczyć swoje emisje 
o 25-40% w porównaniu z 1990 r. Ponadto potrzebne jest znaczne odejście od zwyczajowego 
postępowania w krajach rozwijających się. Kraje uprzemysłowione ponoszą 
odpowiedzialność za wymagane ograniczenia emisji w krajach rozwijających się oprócz 
kompensowania swoich krajowych celów w zakresie redukcji, a nie poprzez to 
kompensowanie. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Celem zapewnienia jej skuteczności, 
niniejsza decyzja powinna przewidywać 
mechanizm, poprzez który państwo 
członkowskie przekraczające określony 
jako cel limit rocznych emisji gazów 
cieplarnianych będzie podlegało karze 
równej tej, która na mocy dyrektywy 
2003/87/WE ma zastosowanie do 
urządzeń, a podczas kolejnej licytacji 
przydziałów na mocy tej dyrektywy
odejmuje się stosowną ilość 
odpowiadającą wartości równoważnika 
CO2.. Wszelkie dochody pochodzące z 
takich kar powinny stanowić wkład do 
wspólnotowego funduszu przeznaczonego 
na finansowanie środków służących 
łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.
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Uzasadnienie

Aby osiągnąć w pełni cel UE ważne jest, by państwa członkowskie przestrzegały postanowień 
zawartych w niniejszej decyzji. Potrzebny jest skuteczny mechanizm zgodności, niekolidujący 
z tym, który ma zastosowanie do urządzeń w ramach systemu ETS.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013- 2020
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE.

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację począwszy od 2013 r.
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE. Emisje pochodzące z 
międzynarodowego transportu morskiego 
objęte są tymi postanowieniami, pod 
warunkiem i o tyle, że włączone zostały 
w ramy dyrektywy 2003/87/WE bądź 
jakiegokolwiek innego wspólnotowego 
instrumentu prawnego mającego na celu 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z międzynarodowego 
transportu morskiego.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wspólnota ograniczy do 2020 r. emisje 
gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o wartość stanowiącą jedną trzecią całości 
celu wspólnotowego w postaci 30% 
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. w porównaniu do poziomów 
z roku 1990*.
_________
* Do Komisji należy obliczanie odpowiednich 
poziomów emisji gazów cieplarnianych oraz ilości 
równoważnika CO2 w tonach na państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC wnioskuje się, że w celu osiągnięcia 50% 
prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC w porównaniu z poziomami 
sprzed rewolucji przemysłowej, kraje uprzemysłowione powinny ograniczyć swoje emisje 
o 25-40% w porównaniu z 1990 r. Cel zakładający -30% był wielokrotnie potwierdzany przez 
głowy państw i winien stanowić punkt wyjścia dla planowania środków do podjęcia w 
państwach członkowskich, aby osiągnąć cele UE w zakresie zmian klimatycznych. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji w 
2005 r.

1. Każde państwo członkowskie ograniczy 
do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
co najmniej o odsetek określony dla 
danego państwa członkowskiego 
w załączniku -1 do niniejszej decyzji 
w odniesieniu do jego emisji w 2005 r*.

_______
* Do Komisji należy obliczanie odpowiednich 
poziomów emisji gazów cieplarnianych oraz ilości 
równoważnika CO2 w tonach na państwo 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku.

Każde państwo członkowskie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, rocznie 
ogranicza wspomniane emisje gazów 
cieplarnianych w sposób linearny, aby 
zapewnić, że nie przekroczą one 
maksymalnego poziomu dla danego 
państwa członkowskiego w 2020 r. jak 
określono w załączniku -1*.

_______
* Do Komisji należy obliczanie odpowiednich 
poziomów emisji gazów cieplarnianych oraz ilości 
równoważnika CO2 w tonach na państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2% 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli emisje danego 
państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść swoje nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

3. W latach 2013-2019 państwa 
członkowskie mogą przenosić z kolejnego 
roku ilości odpowiadające 2% 
dopuszczalnego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych dla danego państwa 
członkowskiego. Jeśli wewnętrzne emisje 
danego państwa członkowskiego są poniżej 
poziomu określonego w ust. 2, państwo to 
może przenieść różnicę pomiędzy swoimi 
emisjami wewnętrznymi a wspomnianym 
poziomem na następny rok.

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli opóźni się przyjęcie przyszłej 
umowy międzynarodowej w sprawie zmian 
klimatycznych. Emisje gazów 
cieplarnianych będą corocznie zmniejszać 
się w sposób liniowy do poziomów 
maksymalnych określonych w załączniku 
do niniejszej decyzji, odpowiadających 
jednej trzeciej z 20% ogółu 
wspólnotowych starań zmierzających do 
redukcji gazów cieplarnianych w 
porównaniu z poziomami z roku 1990. 

Or. en

Uzasadnienie

Cel, jakim jest 30% redukcja emisji, który jest zgodny z zaleceniami IPCC, potraktowano jako 
punkt wyjścia dla tej decyzji, i żeby 20% redukcja pozostała rozwiązaniem awaryjnym na 
wypadek opóźnienia w zawarciu międzynarodowego porozumienia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z międzynarodowego 
transportu morskiego nie zostały objęte 
dyrektywą 2003/87/WE ani żadnym innym 
wspólnotowym instrumentem prawnym w 
celu ich ograniczenia i umieszczenia 
pośród zobowiązań Wspólnoty w zakresie 
redukcji do 2014 r., Komisja przyjmuje 
środki służące określeniu krajowych 
zobowiązań w zakresie redukcji tych 
emisji do roku 2015. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej decyzji poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 9 ust. 2.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Poziomy emisji na okres 2020-2050

Wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektorów 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE będą 
dalej zmniejszać się corocznie w sposób 
liniowy po roku 2020, prowadząc do 
ograniczenia takich emisji do roku 2050 
o 80% w porównaniu z poziomem z roku 
1990, a ostatecznym celem jest 
wyeliminowanie w Unii Europejskiej 
emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wykorzystywania paliw 
kopalnianych. Do roku 2012 Komisja 
zbada, czy w dalszym okresie stosowne jest 
różnicowanie wspólnotowego celu 
w zakresie redukcji między państwami 
członkowskimi — w przeciwnym razie 
państwa członkowskie będą corocznie 
redukować swoje emisje objęte niniejszą 
decyzją poprzez zastosowanie jednolitego 
współczynnika redukcji.

Or. en

Uzasadnienie

W marcu 2007 r. Rada Europejska zasygnalizowała, że w krajach uprzemysłowionych 
niezbędne jest osiągnięcie do roku 2050 redukcji rzędu 60-80%. Celem osiągnięcia takich 
ograniczeń, państwa członkowskie muszą dysponować długoterminową polityką w niektórych 
sektorach, np. mieszkaniowym, sektorze zagospodarowania gruntów i transportu, aby uniknąć 
dalszego inwestowania w infrastrukturę, która jest niezgodna z celami w zakresie ochrony 
klimatu. Jest to również zgodne z wnioskiem w ramach ETS, który również przewiduje dalsze 
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redukcje po roku 2020. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensacje w sektorach przemysłu, które stwarzają ryzyko 
przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich, podczas gdy planowane są 
specjalne środki w ramach ETS w celu ochrony tych samych sektorów. Uznawanie kredytów z 
inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach mogłoby de 
facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

projektów, które zostały zaakceptowane 
przez wszystkie państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE 
w okresie 2008-2012, z wyjątkiem 
poświadczonych redukcji emisji z dużych 
projektów w dziedzinie energii wodnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensacje w sektorach przemysłu, które które stwarzają 
ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich, podczas gdy planowane 
są specjalne środki w ramach ETS w celu ochrony tych samych sektorów. Uznawanie 
kredytów z inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach 
mogłoby de facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych 
produkcji do krajów trzecich.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niespójne byłoby zezwalanie na kompensacje w sektorach przemysłu, które stwarzają ryzyko 
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przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich, podczas gdy planowane są 
specjalne środki w ramach ETS w celu ochrony tych samych sektorów. Uznawanie kredytów 
z inwestycji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM) w tych sektorach mogłoby de 
facto oznaczać zachęty finansowe promujące przenoszenie wysokoemisyjnych produkcji do 
krajów trzecich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do momentu zawarcia 
międzynarodowego porozumienia, 
poświadczone redukcje emisji w celu 
wdrożenia swoich zobowiązań na mocy 
art. 3 winny zostać obniżone o 50%.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatnie badania wskazują na znaczne wątpliwości w odniesieniu do słuszności redukcji 
emisji w ramach projektów CDM/JI oraz w odniesieniu do zasady dodatkowości. 
W przypadkach, gdy kompensaty nie mają dodatkowego i „rzeczywistego” charakteru, ich 
stosowanie dla zachowania zgodności, zamiast krajowych redukcji emisji, będzie miało 
negatywny wpływ na klimat. Proponuje się, aby do momentu zawarcia nowego 
międzynarodowego porozumienia takie kredyty wykorzystywane po roku 2012 były obniżane 
o 50%.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

w sprawie zmian klimatu, CER mogą być 
wykorzystywane przez państwa 
członkowskie jedynie w celu dotrzymania 
zobowiązań zgodnie z art. 4a. Te 
poświadczone redukcje emisji mogą 
pochodzić jedynie z krajów trzecich, które 
ratyfikowały to porozumienie.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC wnioskuje się, że w celu osiągnięcia 50% 
prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2°C w porównaniu 
z poziomami sprzed rewolucji przemysłowej, kraje uprzemysłowione powinny ograniczyć 
swoje emisje o 25-40% w porównaniu z 1990 r. Ponadto potrzebne jest znaczne odejście od 
zwyczajowego postępowania w krajach rozwijających się. Kraje uprzemysłowione ponoszą 
odpowiedzialność za wymagane ograniczenia emisji w krajach rozwijających się oprócz 
kompensowania swoich krajowych celów w zakresie redukcji, a nie poprzez to 
kompensowanie.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Zewnętrzne zobowiązanie Wspólnoty 
dotyczące redukcji emisji

1. W momencie zawarcia 
międzynarodowego całościowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
Wspólnota oraz jej państwa członkowskie, 
wraz z początkiem 2013 r. będą 
finansować weryfikowalne oraz mogące 
być przedmiotem pomiarów i sprawozdań, 
a także wiążące redukcje emisji gazów w 
krajach będących stronami UNFCCC, ale 
niezawartymi w jej załączniku (strony 
nieuwzględnione w załączniku I).
2. Wspólnotowe zobowiązanie w zakresie 
redukcji zewnętrznych emisji gazów 
cieplarnianych wynosi 250 Mt 
równoważnika CO2 w roku 2012 
i zwiększy się w sposób liniowy do 850 Mt 
w 2020 r.
3. Komisja winna przyjąć środki służące 
podzieleniu zewnętrznych zobowiązań 
Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych pomiędzy państwa 
członkowskie, przy uwzględnieniu ich 
odpowiednich PKB per capita. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej decyzji poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
4. Państwa członkowskie mogą realizować 
swoje poszczególne zewnętrzne 
zobowiązania w zakresie ograniczania 
emisji na mocy ust. 3 poprzez:
a) bezpośrednie finansowanie lub udział 
w jednym lub więcej dwustronnych i/lub 
wielostronnych działań w zakresie 
finansowania, których jedynym celem jest 
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finansowanie polityki i środków 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w odniesieniu do stron 
nieobjętych załącznikiem I. 
b) wkład w ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z wylesiania 
oraz degradacji lasów, jak określono 
w międzynarodowym porozumieniu 
w sprawie zmian klimatu zgodnie 
z UNFCCC.
c) zakup kredytów węglowych, takich jak 
te wytwarzane w ramach mechanizmu 
czystego rozwoju (CDM) i innych 
mechanizmów stosowanych na mocy 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu zgodnie 
z UNFCCC, jak stanowi art. 6 ust. 5.
Projekty, programy i/lub polityka 
wykorzystywane w celu przestrzegania 
przepisów zgodnie z ust. 3 oraz 
wykorzystywane w ramach funduszu 
wspólnotowego przewidzianego w art. 5a, 
winny wykluczać duże projekty 
w dziedzinie energii wodnej i jądrowej, 
muszą odpowiadać zasadzie dodatkowości 
oraz skutkować takimi ograniczeniami 
emisji, które można zmierzyć, 
zrelacjonować i zweryfikować. 
Kredyty węglowe powstałe zgodnie z lit. b) 
lub c) winny być stosowane jedynie w celu 
dotrzymania zobowiązań zawartych 
w ust. 3 po ich przeniesieniu na rachunek 
anulowania.
5. Państwa członkowskie winny 
dopilnować, aby ich polityka dotycząca 
finansowania redukcji emisji 
w odniesieniu do stron nieobjętych 
załącznikiem I wzmacniała równomierne 
pod względem geograficznym 
rozmieszczanie projektów.

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC przedstawiono wniosek, że w celu zmniejszenia 
globalnego ocieplenia do 2oC, potrzebne jest również znaczne odejście od dotychczasowego 
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trybu postępowania w krajach rozwijających. Kraje uprzemysłowione, oprócz swoich 
obowiązkowych krajowych ograniczeń, ponosić będą odpowiedzialność za przyczynianie się 
do wymaganego ograniczania emisji w krajach rozwijających się, o ile osiągnięte zostanie 
całościowe międzynarodowe porozumienie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz o 
wykorzystaniu kredytów zgodnie z art. 4.

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz o 
wykorzystaniu i geograficznym 
rozmieszczeniu kredytów zgodnie z art. 4, 
a także wdrażaniu i realizowaniu 
geograficznego rozmieszczenia 
zewnętrznych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z art. 4a.

Sprawozdania te powinny obejmować 
prognozowane ograniczenia emisji dla 
środków planowanych we wszystkich 
najważniejszych sektorach tak, aby 
osiągnąć cele w zakresie redukcji założone 
na rok 2020 i 2050. 

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia wpływ polityki sektorowej 
UE na wspólnotowe emisje gazów 
cieplarnianych oraz potencjał w zakresie 
redukcji emisji związany z tą polityką. W 
stosownych przypadkach Komisja składa 
wnioski, aby zapewnić, że taka polityka w 
odpowiedni sposób przyczynia się do 
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osiągnięcia celów w zakresie redukcji 
emisji powziętych na rok 2020 i 2050.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Mechanizm zgodności

1. W przypadkach, gdy emisje gazów 
cieplarnianych danego państwa 
członkowskiego pochodzące ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE 
przekraczają roczny limit emisji gazów 
cieplarnianych przewidziany w art. 3 
niniejszej decyzji, takie państwo 
członkowskie płaci karę za nadwyżkę 
emisji odpowiadającą wartości określonej 
w art. 16 dyrektywy 2003/87/WE. Kara za 
nadwyżkę emisji wpłacana jest na 
wspólnotowy fundusz przeznaczony na 
finansowanie środków łagodzących skutki 
zmian klimatycznych.
2. Komisja podejmuje środki służące 
ustanowieniu wspólnotowego funduszu, 
o którym mowa w ust. 1. Środki te, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej decyzji poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.
3. Oprócz ust. 1, całkowita wartość, 
o którą przekroczono limit równoważnika 
dwutlenku węgla w tonach będzie 
odejmowana od kolejnych ilości 
uprawnień licytowanych przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 10 
ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE.
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Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Od roku zawarcia porozumienia, o 
którym mowa w ust. 1 wspólnotowe emisje 
gazów cieplarnianych ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE w 
2020 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 zostaną dalej 
ograniczone o ilość równą całkowitemu 
dodatkowemu ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie ze 
wszystkich źródeł, do których 
międzynarodowe porozumienie 
zobowiązuje Wspólnotę, jeżeli to 
zobowiązanie wykracza poza wspólnotowy 
cel zakładający obniżenie do 2020 r. 
emisji gazów cieplarnianych –
w porównaniu z rokiem 1990 – o 30%, 
pomnożoną przez udział Wspólnoty w 
całkowitych redukcjach emisji gazów 
cieplarnianych na rok 2020, do których 
przyczyniają się państwa członkowskie 
poprzez ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych ze źródeł nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE zgodnie z art. 3.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
przewidujące wykorzystywanie przez 
państwa członkowskie dodatkowych 
rodzajów kredytów pochodzących z 
projektów lub wykorzystywanie przez 
państwa członkowskie innych 
mechanizmów utworzonych na mocy 
międzynarodowego porozumienia, celem 
zapewnienia zgodności z art. 4a, stosownie 
do potrzeb. 
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Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
decyzji poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 9 ust. 2.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA 

MOCY ART. 3

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA 

MOCY ART. 3 w przypadku opóźnienia 
w zawarciu międzynarodowego 

porozumienia

Or. en

Uzasadnienie

W czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC przedstawiono wniosek, że w celu osiągnięcia 50% 
prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C w porównaniu z poziomami 
sprzed rewolucji przemysłowej, kraje uprzemysłowione powinny ograniczyć swoje emisje 
o 25-40% w porównaniu z 1990 r. Cel zakładający -30% był wielokrotnie potwierdzany przez 
głowy państw i winien stanowić punkt wyjścia dla planowania środków do podjęcia 
w państwach członkowskich, aby osiągnąć cele UE w zakresie zmian klimatycznych. 
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UZASADNIENIE

Kontekst

W marcu 2007 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie dotyczące celów dla Unii 
Europejskiej w zakresie klimatu. Jako strona międzynarodowego porozumienia, UE 
przyczyniłaby się do 30% obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., w porównaniu 
z poziomami z 1990 r. Nawet wobec braku międzynarodowego porozumienia UE niezależnie 
osiągnęłaby co najmniej 20% redukcję. Wniosek ten stanowi część tak zwanego pakietu UE 
dotyczącego klimatu, który Komisja przedstawiła, aby wdrożyć te decyzje. Unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji obejmuje około połowę emisji UE od roku 2013 do 2020. 
Wniosek dotyczący decyzji w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku obejmuje inne 
sektory (takie jak transport, budownictwo, usługi, mniejsze instalacje przemysłowe, rolnictwo 
oraz sektor odpadów), a oba łącznie określają limity emisji w UE. 

Cel w zakresie redukcji emisji

Wniosek Komisji oparty jest na ogólnym celu zakładającym ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% do 2020 r., który będzie zaostrzony do 30% po zawarciu 
międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu na lata po roku 2012. 

Jednak w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC przedstawiono wniosek, że w celu 
osiągnięcia 50% prawdopodobieństwa ograniczenia globalnego ocieplenia, tak by nie 
przekraczało ono 2oC w porównaniu z poziomami sprzed rewolucji przemysłowej, kraje 
uprzemysłowione powinny ograniczyć swoje emisje o 25-40% w porównaniu z 1990 r. Ten 
zakres został wyraźnie uznany przez wszystkie kraje uprzemysłowione oprócz USA podczas 
konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbyła się na Bali w grudniu 2007 r. 
Cel zakładający 20% redukcję plasuje się wyraźnie poniżej koniecznego poziomu, do którego 
się aspiruje. Ponadto Parlament Europejski wezwał (np. w dniu 26 października 2006 r.) UE 
do oparcia swojej polityki wewnętrznej na celu zakładającym 30% redukcję. 

Dlatego też sprawozdawczyni proponuje, aby cel 30% redukcji, który jest zgodny 
z zaleceniami IPCC, potraktowano jako punkt wyjścia dla tej decyzji, i żeby 20% redukcja 
pozostała rozwiązaniem awaryjnym na wypadek opóźnienia w zawarciu międzynarodowego 
porozumienia. Od początku ukierunkowałoby to planowanie oraz środki służące wdrażaniu 
projektów w państwach członkowskich UE w stronę redukcji wynoszącej 30%. Nie trudno 
byłoby później obniżyć poprzeczkę w przypadku niezawarcia na czas porozumienia 
w zakresie klimatu na okres po roku 2012. Jeżeli jednak państwa członkowskie przygotują się 
i zaplanują środki oparte na całkowitej redukcji wynoszącej zaledwie 20%, o wiele 
trudniejsze będzie zaostrzenie środków w późniejszym okresie. 

Wykorzystanie mechanizmu czystego rozwoju/wspólne wdrożenia 

Wniosek Komisji umożliwia stosowanie raczej wysokiego poziomu kompensowania 
krajowych emisji poprzez wykorzystanie redukcji emisji poza UE, stanowiące 3% emisji 
w sektorach nieobjętych systemem ETS w 2005 r., nawet jeżeli celem będzie 20% redukcji 
przy założeniu, że nie zostanie zawarte międzynarodowe porozumienie.
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Całkowita redukcja od 2005 do 2020 r. w scenariuszu zakładającym -20% w sektorach 
nieobjętych systemem ETS to 1200 Mt. Wniosek Komisji oznaczałby potencjalne 
kompensacje w wysokości do 700 Mt w ramach projektów JI/CDM, co stanowi ponad 50% 
redukcji wymaganych w tych sektorach. 

To znaczne wykorzystanie kredytów z projektów JI/CDM nie jest zgodne ze strategią 
obniżania emisji wyznaczoną w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC dla krajów 
uprzemysłowionych, tak aby mieściły się w ramach celu zakładającego zejście poniżej 2 
stopni. W porównaniu z rokiem 1990 wymagana jest redukcja w wysokości 25-40%. 
Potwierdzono to w czasie warsztatów (3 czerwca 2008 r.) na temat roli CDM w pakiecie 
dotyczącym klimatu, których gospodarzem była sprawozdawczyni. Jednym z kluczowych 
wniosków było to, że kraje uprzemysłowione będą potrzebowały ograniczyć swoje emisje 
gazów cieplarnianych o 25-40% w porównaniu z 1990 r., a w tym samym czasie kraje
rozwinięte będą potrzebowały ograniczyć swoje emisje o 15-30% w porównaniu 
z dotychczasowym trybem postępowania. Kompensowanie emisji w krajach 
uprzemysłowionych poprzez wykorzystanie kredytów związanych z CDM oznaczałoby, że 
kraje rozwijające się potrzebowałyby dodatkowo ograniczyć emisje o 15-30% więcej 
w porównaniu do redukcji osiągniętych w ramach projektów CDM. 

Ponadto wykorzystanie projektów JI/CDM uniemożliwia UE czerpanie korzyści 
z ograniczania stosowania paliw kopalnianych, które skutkuje poprawą bezpieczeństwa 
energetycznego oraz jakości powietrza. Osiąganie redukcji w obrębie UE dostarcza o wiele 
silniejszych zachęt do wprowadzania innowacji. Wartość tych dodatkowych korzyści rośnie 
wraz z podwyżką cen ropy. Analizy Komisji, według których 50 miliardów euro 
zaoszczędzonych na rachunku energetycznym paliw kopalnianych w roku 2020 opierały się 
na kwocie 60 dolarów za baryłkę, podczas gdy już przekroczyliśmy 120 dolarów za baryłkę, 
a prognozy przewidują nawet cenę 200 dolarów za baryłkę w kolejnych latach. 

Aby zapewnić zgodność z radami IPCC oraz zagwarantować silne zachęty do wprowadzania 
innowacji, sprawozdawca proponuje ograniczenie poziomu kompensat z 3% do 1% 
w odniesieniu do emisji z 2005 r. w sektorach nieobjętych systemem ETS. 

Istnieje kilka ostatnich badań, które wskazują na znaczne wątpliwości w odniesieniu do 
integralności redukcji emisji w ramach projektów CDM/JI oraz w odniesieniu do zasady 
dodatkowości. W przypadkach, gdy kompensaty nie mają dodatkowego i „rzeczywistego” 
charakteru, ich stosowanie dla zachowania zgodności, zamiast krajowych redukcji emisji, 
będzie miało negatywny wpływ na klimat. 

Sprawozdawczyni proponuje, aby do momentu zawarcia nowego międzynarodowego 
porozumienia takie kredyty wykorzystywane po roku 2012 były obniżane o 50%. Proponuje 
się, aby po zawarciu międzynarodowego porozumienia w zakresie klimatu na okres po roku 
2012 zastąpić kompensaty związane z projektami CDM dodatkowym zewnętrznym 
zobowiązaniem dotyczącym redukcji emisji, w formie narzędzia finansowego służącego 
działaniom łagodzącym w krajach rozwijających się.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że niespójne byłoby zezwalanie na kompensaty w takich 
sektorach przemysłu, które stwarzają ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnych produkcji do 
krajów trzecich, podczas gdy planowane są specjalne środku w ramach ETS w celu ochrony 
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tych samych sektorów. Uznawanie kredytów z inwestycji w ramach mechanizmu czystego 
rozwoju (CDM) w tych sektorach oznaczałyby de facto zachęty finansowe promujące 
przenoszenie wysokoemisyjnych produkcji do krajów trzecich. 

Z tych powodów sprawozdawczyni proponuje ograniczyć nie tylko ilość, ale także rodzaje 
kompensat w ramach CDM/JI. Do czasu zawarcia międzynarodowego porozumienia 
w sprawie klimatu na okres po roku 2012, nie będą znane rodzaje kompensat dozwolonych 
i dostępnych po roku 2012, jako że kwestia ta stanowić będzie część ogólnych negocjacji. 
Sprawozdawczyni proponuje, aby akceptowane były jedynie projekty w dziedzinie energii ze 
źródeł odnawialnych oraz wydajności energetycznej w zakresie popytu.
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Zobowiązanie w zakresie dodatkowej redukcji emisji zewnętrznych

Sprawozdawczyni proponuje oddzielne zobowiązanie w zakresie redukcji emisji 
zewnętrznych, które nabrałoby mocy dopiero po zawarciu międzynarodowego porozumienia 
w sprawie klimatu na okres po roku 2012. Z czwartego sprawozdania z oceny IPCC wynika, 
że w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC potrzeba znacznego odejścia od 
zwyczajowego postępowania, także w krajach rozwijających się. Sprawozdawca uważa, że 
kraje rozwinięte ponoszą odpowiedzialność za pomoc w wymaganym ograniczaniu emisji 
w krajach rozwijających się. Współfinansowanie inwestycji na rzecz ochrony klimatu 
w krajach rozwijających się przez kraje rozwinięte ma być dodatkiem do obowiązujących 
w ich przypadku redukcji wewnętrznych, a nie wyrównaniem ich własnych emisji. Dlatego 
też po osiągnięciu międzynarodowego porozumienia należy ustanowić nowe zobowiązanie 
w zakresie wkładu UE w finansowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach 
rozwijających się. Wypełnianie zewnętrznych zobowiązań w zakresie redukcji emisji 
powinno być podzielone między państwa członkowskie na podstawie PKB per capita 
i powinno być prawnie wiążące. 

Skala redukcji emisji zewnętrznych, począwszy od 250 Mt ton równoważnika CO2 na rok 
2013 aż do 850 Mt rocznie na 2020 r., opiera się na analizie sporządzonej przez Wuppertal 
Institute i Ecofys. Według ich oceny oprócz 30% redukcji emisji krajowych w państwach 
zawartych w załączniku I potrzeba redukcji o około 5,7 Gt więcej niż przyjęto 
w zwyczajowym postępowaniu w państwach niewymienionych w załączniku I. Jeśli połowa 
tego przedsięwzięcia zostanie sfinansowana przez państwa nieobjęte załącznikiem I i jeśli 
podziału tego dokona się na podstawie emisji z roku 1990, udział UE wyniesie około 880 Gt 
równoważnika CO2. 

Program redukcji po 2020 roku 

W marcu 2007 r. Rada Europejska zaznaczyła, że do roku 2050 konieczne będą redukcje 
o 60-80%. Celem osiągnięcia takich ograniczeń państwa członkowskie muszą dysponować 
długoterminową polityką w niektórych sektorach, np. mieszkaniowym, sektorze 
zagospodarowania gruntów i transportu, aby uniknąć dalszego inwestowania w infrastrukturę, 
która jest niezgodna z celami w zakresie ochrony klimatu. Plan redukcji po roku 2020 zawarty 
jest także w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Aby zapewnić, że emisje UE po 
2020 r. będą nadal maleć, konieczne jest uwzględnienie programu redukcji po tym roku, 
w wyniku którego roczne emisje zostaną zredukowane do 80% do roku 2050 w stosunku do 
roku 1990. 

Wdrażanie

Zgodnie z wnioskiem Komisji państwa członkowskie do 2020 roku będą redukować swoje 
emisje nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w sposób liniowy w skali roku. 
Mogą one pożyczać z kwoty na kolejny rok kwotę równą 2% ich poziomu emisji lub 
przenosić tę samą kwotę na kolejny rok. 

Aby osiągnąć ogólny cel UE ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie przestrzegały 
prawnie wiążących poziomów emisji. Jednak zapewnieniu przestrzegania prawa służy jedynie 
zwykła procedura w sprawie naruszenia przepisów, która jest zbyt wolna i skomplikowana dla 
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osiągnięcia tego celu. 

Potrzebne sa zatem szybciej działające sankcje. Sprawozdawczyni proponuje grzywny 
zbliżone do już istniejących w odniesieniu do instalacji w ramach europejskiego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji. Ponadto, zgodnie z wymogami dotyczącymi instalacji 
w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, proponuje się, by tę samą 
liczbę ton odejmować od liczby pozwoleń wylicytowanych przez dane państwo członkowskie 
w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Przepis ten zapewniłby 
utrzymanie na tym samym poziomie całkowitego limitu emisji UE. 

Zakres 

Wszystkie sektory, których nie obejmuje europejski system handlu uprawnieniami do emisji, 
powinny podlegać decyzji w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku. Sektor lotniczy 
będzie w niedalekiej przyszłości podlegać europejskiemu systemowi handlu uprawnieniami 
do emisji. Międzynarodowe emisje morskie nie są objęte żadnym z wniosków Komisji, mimo 
licznych dowodów na ich istotne znaczenie i ponawiane wezwania Parlamentu Europejskiego 
do opracowania środków w odniesieniu do emisji z transportu morskiego. Sprawozdawca 
proponuje, by emisje z międzynarodowego transportu morskiego objąć niniejszą decyzją, do 
momentu w którym nie zostaną one ewentualnie uwzględnione w europejskim systemie 
handlu uprawnieniami do emisji lub jakimkolwiek innym wspólnotowym instrumencie 
prawnym. 
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ZAŁĄCZNIK

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber
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Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis


