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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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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: [...]. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 
systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0016),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust.1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0043/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej oraz Komisji Rozwoju (A6-0000/2008), 

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

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 dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 

(3) Rada Europejska zdecydowanie 
zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. 
łącznych emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie o co najmniej 20 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a nawet o 
30 % pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego obniżenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą odpowiedni wkład 
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na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % w 
stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
osiągnięcia takiego stopnia redukcji 
powinny przyczynić się wszystkie gałęzie 
gospodarki.

na miarę swych zobowiązań i odnośnych 
możliwości. Do roku 2050 światowa 
emisja gazów cieplarnianych powinna 
zostać zmniejszona o co najmniej 50 % 
w stosunku do poziomu z 1990 r. Do 
ograniczenia poziomu emisji powinny 
przyczynić się wszystkie sektory 
gospodarki, w tym sektor transportu 
morskiego i lotniczego. Transport lotniczy 
przyczynia się do 20% i 30% redukcji 
emisji dzięki włączeniu go w system 
wspólnotowy. Do momentu objęcia 
transportu morskiego systemem 
wspólnotowym, co powinno nastąpić nie 
później niż w 2015 r., emisje pochodzące 
z transportu morskiego muszą być 
uwzględnione w decyzji w sprawie działań 
państw członkowskich na rzecz 
dotrzymania do 2020 r. zobowiązań 
Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę ogrom oraz 
tempo globalnego wylesiania, kluczowe 
jest, aby dochody ze sprzedaży w drodze 
licytacji w ramach systemu 
wspólnotowego były wykorzystywane do 
ograniczania wylesiania oraz zwiększania 
zrównoważonego zalesiania i ponownego 
zalesiania. Ponadto UE winna pracować 
nad stworzeniem uznawanego na arenie 
międzynarodowej systemu służącego 
ograniczaniu wylesiania oraz zwiększaniu 
zalesiania i ponownego zalesiania. 
Dochody powinny być przeznaczane przez 
państwa członkowskie, w oparciu 
o „koalicję chętnych”, na unijny lub 
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międzynarodowy fundusz, z którego środki 
mają być skutecznie przeznaczane na ten 
i inne cele na szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2; w przypadku wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla nie 
powinny być przyznawane żadne 
bezpłatne uprawnienia, ponieważ zachęty 
do stosowania odpowiednich technologii 
płyną z faktu, że w odniesieniu do emisji, 
które są składowane, nie zachodzi 
potrzeba zrzeczenia się przydziałów. Aby 
uniknąć zakłóceń konkurencji, producenci
energii elektrycznej mogą otrzymać 
bezpłatne przydziały za energię cieplną 
produkowaną w ramach kogeneracji o 
wysokiej wydajności, zdefiniowanej w 
dyrektywie 2004/8/WE, w przypadku, gdy 
tego rodzaju energia cieplna dostarczana 
przez instalacje w innych sektorach 
miałaby zostać objęta bezpłatnymi 
przydziałami.

(16) W związku z powyższym począwszy 
od roku 2013 sprzedaż wszystkich 
uprawnień do emisji w drodze licytacji 
powinna stać się regułą dla sektora 
energetycznego, z uwzględnieniem jego 
możliwości w zakresie obciążenia swoich 
klientów zwiększonymi kosztami emisji 
CO2. W przypadku, gdy producenci 
energii elektrycznej są producentami w 
sektorze ciepłownictwa lub chłodzenia 
poprzez wysoce wydajną kogenerację, 
zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE, 
producenci energii elektrycznej powinni 
otrzymać bezpłatne przydziały za tę 
działalność w zakresie ogrzewania lub 
chłodzenia, aby uniknąć zakłóceń 
konkurencji w związku ze wzrostem 
kosztów CO2.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Najważniejszą długoterminową 
zachętę do wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla stanowi fakt, że nie 
będzie trzeba zwracać przydziałów 
w przypadku C02,, który jest stale 
składowany. Ponadto celem 
przyspieszenia rozmieszczania pierwszych 
instalacji handlowych, wykorzystane 
powinny zostać dochody z licytacji 
i z rezerwy na nowych operatorów 
powinny zostać wydane dodatkowe 
uprawnienia dla 12 pierwszych takich 
instalacji w UE bądź jakimkolwiek kraju 
trzecim, który ratyfikuje przyszłe 
porozumienie międzynarodowe w sprawie 
zmian klimatycznych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 

(18) Przejściowy system bezpłatnych 
uprawnień dla instalacji powinien zostać 
ustanowiony na podstawie 
zharmonizowanych, ogólnowspólnotowych 
przepisów („standardów”), tak aby 
maksymalnie ograniczyć zakłócenia 
konkurencji we Wspólnocie. Przepisy te 
powinny uwzględniać technologie 
charakteryzujące się najniższymi emisjami 
gazów cieplarnianych i najniższym 
zużyciem energii, alternatywne procesy 
produkcyjne, wykorzystanie biomasy i 
odnawialnych źródeł energii oraz 
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wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Przepisy te nie powinny 
stanowić zachęty do zwiększania emisji 
oraz powinny zagwarantować, że coraz 
większy odsetek tych uprawnień będzie 
sprzedawany w drodze licytacji. Liczba 
uprawnień musi zostać określona przed 
rozpoczęciem okresu handlu, tak by 
umożliwić właściwe funkcjonowanie 
rynku. Omawiane przepisy nie mogą
również prowadzić do nadmiernych 
zakłóceń konkurencji na rynkach energii 
elektrycznej i cieplnej dostarczanej do 
instalacji przemysłowych. Powinny one 
mieć zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
licytacji.

wychwytywanie i składowanie gazów 
cieplarnianych. Bez uszczerbku dla 
stosowania elektrycznych pieców 
łukowych jako alternatywnego procesu 
produkcji, te zharmonizowane zasady 
mogą uwzględniać także emisje związane 
ze stosowaniem palnych gazów 
odlotowych z wielkich pieców tlenowych, 
w przypadkach, kiedy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w procesie produkcyjnym stali; w związku 
z tym zasady mogą przewidywać, aby 
uprawnienia były przydzielane 
nieodpłatnie w odniesieniu do wielkich 
pieców, w których wytwarzane są te gazy.
Przepisy te nie powinny stanowić zachęty 
do zwiększania emisji oraz powinny 
zagwarantować, że coraz większy odsetek 
tych uprawnień będzie sprzedawany w 
drodze licytacji. Liczba uprawnień musi 
zostać określona przed rozpoczęciem 
okresu handlu, tak by umożliwić właściwe 
funkcjonowanie rynku. Omawiane 
przepisy nie powinny również prowadzić 
do nadmiernych zakłóceń konkurencji na 
rynkach energii elektrycznej i sektora 
ogrzewania i chłodzenia dostarczanych do 
instalacji przemysłowych. Nie powinny 
oprócz tego prowadzić do niepotrzebnego 
zakłócania konkurencji pomiędzy 
działaniami przemysłowymi 
prowadzonymi w instalacjach 
zarządzanych przez jednego operatora 
a produkcją w instalacjach objętych 
outsourcingiem. Powinny one mieć 
zastosowanie do nowych podmiotów 
rynkowych prowadzących te same rodzaje 
działalności co istniejące instalacje 
otrzymujące przejściowe bezpłatne 
uprawnienia. Aby uniknąć jakichkolwiek 
zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym, nie powinno się 
przyznawać żadnych bezpłatnych 
uprawnień w związku z produkcją energii 
elektrycznej przez nowe podmioty. 
Uprawnienia, które w roku 2020 pozostaną 
z rezerwy dla nowych podmiotów, 
powinny zostać sprzedane w drodze 
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licytacji.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych w krajach trzecich, w 
których przemysł nie podlegałby 
porównywalnym ograniczeniom jeśli 
chodzi o emisję dwutlenku węgla (ryzyko 
związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, tzw. „wyciek emisji”), co byłoby 
jednocześnie niekorzystne ekonomicznie 
dla niektórych energochłonnych sektorów i 
podsektorów gospodarki we Wspólnocie, 
które podlegają międzynarodowej 
konkurencji. Mogłoby to osłabić korzyści 
oraz integralny wpływ na środowisko 
płynące z działań Wspólnoty. Celem 
ograniczenia ryzyka związanego z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich Wspólnota dokona 
bezpłatnego rozdziału do 100 % 
przydziałów dla sektorów lub podsektorów 
spełniających odpowiednie kryteria. 
Określenie tych sektorów i podsektorów 
oraz wymaganych środków będzie 
przedmiotem ponownej oceny, której 

(19) Wspólnota będzie nadal odgrywała 
wiodącą rolę w negocjacjach w sprawie 
ambitnego międzynarodowego 
porozumienia, które pozwoli ograniczyć 
wzrost temperatury na świecie do 2 °C, a 
postęp, jaki w tym kierunku osiągnięto na 
konferencji w Bali, stanowi dla niej 
zachętę. Jeżeli inne kraje rozwinięte oraz 
inne kraje emitujące znaczne ilości gazów 
cieplarnianych nie przystąpią do tego 
międzynarodowego porozumienia, może to 
prowadzić do zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych z instalacji mniej
efektywnych pod względem ograniczania 
emisji dwutlenku węgla w krajach 
trzecich, w których przemysł nie 
podlegałby porównywalnym 
ograniczeniom, jeśli chodzi o emisję 
dwutlenku węgla (ryzyko związane z 
przenoszeniem wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, tzw. „wyciek emisji”), 
co byłoby jednocześnie niekorzystne 
ekonomicznie dla niektórych 
energochłonnych sektorów i podsektorów 
gospodarki we Wspólnocie, które 
podlegają międzynarodowej konkurencji. 
Mogłoby to osłabić korzyści oraz 
integralny wpływ na środowisko płynące z 
działań Wspólnoty. Celem ograniczenia 
ryzyka związanego z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich Wspólnota dokona bezpłatnego 
rozdziału do 100 % przydziałów dla 
sektorów lub podsektorów spełniających 
odpowiednie kryteria. Określenie tych 
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celem będzie zagwarantowanie, że 
działania zostaną podjęte tam, gdzie to 
konieczne, oraz zapobieżenie nadmiernej 
kompensacji. W przypadku określonych 
sektorów lub podsektorów, dla których 
można należycie uzasadnić, że nie ma 
innych możliwości zapobieżenia ryzyku 
przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów trzecich, a energia elektryczna 
ma wysoki udział w kosztach produkcji i 
jest wytwarzana w sposób wydajny, 
podjęte działania mogą uwzględniać 
zużycie energii w procesie produkcyjnym 
bez zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

sektorów i podsektorów oraz wymaganych 
środków będzie przedmiotem ponownej 
oceny, której celem będzie 
zagwarantowanie, że działania zostaną 
podjęte tam, gdzie to konieczne, oraz 
zapobieżenie nadmiernej kompensacji. W 
przypadku określonych sektorów lub 
podsektorów, dla których można należycie 
uzasadnić, że nie ma innych możliwości 
zapobieżenia ryzyku przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich, a energia elektryczna ma wysoki 
udział w kosztach produkcji i jest 
wytwarzana w sposób wydajny, podjęte 
działania mogą uwzględniać zużycie 
energii w procesie produkcyjnym bez 
zmiany całkowitej liczby przydziałów 
emisji.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
jednostek CER i ERU z rodzajów 
projektów, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-1012, do pozostałego poziomu, do 
którego mogli je wykorzystywać w latach 
2008-1012. Ponieważ do 2015 r. państwa 
członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 

(22) System EU ETS oraz systemy handlu 
emisjami innych państw powinny ułatwiać 
wnioskowanie o kredyty z prawdziwych, 
weryfikowalnych, dodatkowych i stałych 
redukcji emisji z projektów w krajach 
w konstruktywny sposób przyczyniających 
się do rozwiązania problemu zmian 
klimatycznych. Kiedy tylko kraje 
ratyfikują przyszłe międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian 
klimatycznych, kredyty typu „złoty 
standard” pochodzące z tych krajów 
powinny być akceptowalne dla wszystkich 
systemów handlu uprawnieniami do 
emisji. Celem zapewnienia 
przewidywalności, operatorzy powinni 
mieć pewność co do możliwości 
wykorzystania przez nich po roku 2012 
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państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
począwszy od roku 2013.

jednostek CER typu „złoty standard” i 
ERU typu „złoty standard”. Operatorom 
powinno zezwalać się na wykorzystywanie 
takich kredytów do średniej wartości 5% 
ich emisji, w okresie od 2013 do 2020 r. 
pod warunkiem, że w latach 2008 - 2012 
wykorzystają mniej niż 6,5% jednostek 
ERU i CER w porównaniu z ich emisjami 
z 2005 r. i nie zachowają uprawnień na 
mocy art. 11a ust. 2. Zapewni to, że 
w latach 2008 - 2012 operatorzy 
skutecznie ograniczą emisje poniżej 
poziomów z roku 2005. Ponadto, zapewni 
to także wykorzystanie 1,9 miliarda ton 
w okresie od 2008 do 2009 r. bądź 
dodatkowych 500 milionów ton 
wykraczających poza wniosek Komisji, co 
stanowi 50% starań. Ponieważ do 2015 r. 
państwa członkowskie nie mogą przenosić 
jednostek CER i ERU posiadanych przez 
operatorów między okresami zobowiązań 
na mocy porozumień międzynarodowych 
(„przechowywanie” jednostek CER i 
ERU), pewność ta powinna zostać 
zagwarantowana przez nałożenie na 
państwa członkowskie wymogu 
zezwolenia operatorom na wymianę 
jednostek CER i ERU wydanych w 
związku z redukcjami emisji przed 2012 r. 
na uprawnienia do emisji ważne od roku 
2013, pod warunkiem, że państwa 
członkowskie zdecydują się dopuścić 
przechowywanie tych jednostek w 
kontekście ograniczonych praw do 
przechowywania tego rodzaju kredytów. 
Jednak ponieważ państwa członkowskie 
nie powinny być zobowiązane do 
zatwierdzenia jednostek CER i ERU, co do 
których nie ma pewności, że będą mogły 
być wykorzystane do realizacji ich 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych, wymóg ten powinien 
obowiązywać jedynie do dnia 31 grudnia 
2014 r. Operatorom należy zagwarantować 
tę samą pewność w odniesieniu do tych 
jednostek CER, które zostały wydane z 
tytułu projektów ustanowionych przed 
2013 r. w odniesieniu do redukcji emisji 
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począwszy od roku 2013.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy utrzymywany musi być wysoki poziom elastyczności w systemie, nadrzędne 
znaczenie ma to, by projekty JI/CDM przestrzegały pewnych zasad i standardów w celu 
zapewnienia faktycznych i weryfikowalnych redukcji emisji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Po osiągnięciu przyszłego 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu kredyty CDM z 
krajów trzecich powinny być zatwierdzane 
w ramach systemu wspólnotowego jedynie 
wówczas, gdy dane kraje ratyfikowały to 
porozumienie.

(25) Po ratyfikowaniu przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
i kiedy będzie można wykorzystać 
dodatkowe kredyty w wysokości nawet 
połowy dodatkowych redukcji mających 
miejsce w systemie wspólnotowym, 
odsetek jednostek CER typu „złoty 
standard” i jednostek ERU typu „złoty 
standard” przyznawanych operatorom 
powinien wzrosnąć do ponad 5%.

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnia ona również zwiększenie stopnia 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
co ma przyczynić się do osiągnięcia takich 
poziomów redukcji emisji, które według 
naukowców są uważane za konieczne do 

Zapewnia ona również zwiększenie stopnia 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
co ma przyczynić się do osiągnięcia takich 
poziomów redukcji emisji, które według 
naukowców są uważane za konieczne do 
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uniknięcia groźnych zmian klimatu. uniknięcia groźnych zmian klimatu. 
Wspólnota powinna przejść do realizacji 
30% redukcji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r., która miałaby zostać 
wprowadzona w momencie zakończenia 
przez Wspólnotę procedury ratyfikacyjnej 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych w następstwie 
przedłożenia Komisji wykazu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1;

(h) „nowy operator” oznacza jakiekolwiek 
urządzenie przeprowadzające jedno lub 
więcej działań wskazanych w załączniku I, 
które uzyskało pozwolenie na emisję 
gazów cieplarnianych lub wznowienie 
takiego pozwolenia ze względu na istotną 
zmianę jego charakteru lub 
funkcjonowania lub znaczne rozszerzenie 
możliwości tego urządzenia w następstwie 
przedłożenia Komisji wykazu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

W obecnym wniosku Komisji, rozszerzenie możliwości nie jest już definiowane jako 
pojawienie się nowego operatora. Przynosi to zmiany, ponieważ nowym urządzeniom 
przyznawane są kredyty na emisje gazów cieplarnianych, a w przypadku rozszerzenia 
możliwości stosowane są licytacje. Wniosek Komisji powoduje brak równowagi pomiędzy 
nowymi instalacjami a zwiększaniem możliwości instalacji, nie wprowadzając 
najskuteczniejszego podejścia i potencjalnie szkodząc innowacjom w ramach już trwających 
procesów. 
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
informuje o bezwzględnej liczbie 
przydziałów na rok 2013, obliczonej w 
oparciu o całkowite liczby przydziałów 
rozdzielonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedkładanych przez te państwa 
krajowych planów rozdzielania na lata 
2008-2012.

Do dnia 30 września 2009 r. Komisja 
informuje o bezwzględnej liczbie 
przydziałów na rok 2013, obliczonej 
w oparciu o całkowite liczby przydziałów 
rozdzielonych albo które mają być 
rozdzielone przez państwa członkowskie 
zgodnie z decyzjami Komisji dotyczącymi 
przedkładanych przez te państwa 
krajowych planów rozdzielania na lata 
2008-2012.

Or. en

Uzasadnienie

Liczba uprawnień, które mają być rozdzielone przez państwa członkowskie na mocy ich 
krajowych planów rozdzielania przydziałów na lata 2008-2012 powinna być określona do 
roku 2010, a zatem można zaproponować ten termin.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 9a - ustęp 2 - akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do instalacji, które są 
wyłączone z systemu wspólnotowego 
zgodnie z art. 27, całkowita liczba 
uprawnień powinna zostać odpowiednio 
ograniczona.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli instalacje zostaną wykluczone z systemu wspólnotowego, liczba uprawnień będzie 
musiała się odpowiednio zmniejszyć celem zagwarantowania przestrzegania ogólnego pułapu 
w systemie.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2013 r. państwa 
członkowskie dokonują sprzedaży w 
drodze licytacji wszystkich przydziałów, 
które nie są rozdzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a.

1. W okresie rozpoczynającym się od 
2013 r. państwa członkowskie dokonują 
sprzedaży w drodze licytacji wszystkich 
przydziałów, które nie są rozdzielane 
bezpłatnie zgodnie z art. 10a. Do 31 
grudnia 2010 r., na podstawie złożonych 
sprawozdań oraz art. 10a ust. 6 Komisja 
określi i opublikuje przewidywaną dla 
całej Wspólnoty ilość uprawnień, które 
zostaną poddane licytacji na lata 2013-
2020.

Or. en

Uzasadnienie

Dla prawidłowego działania zarówno systemu ETS, jak i sektora energii elektrycznej, 
kluczowe znaczenie ma to, by licytacje uprawnień na rok 2013 i kolejne lata odbyły się ze 
znacznym wyprzedzeniem przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co najmniej 20% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 

3. Co najmniej 50% dochodów ze 
sprzedaży w drodze licytacji przydziałów, 
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o których mowa w ust. 2, w tym wszystkie 
dochody ze sprzedaży w drodze licytacji 
przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), powinno zostać wykorzystane na 
następujące cele:

o których mowa w ust. 2, będzie 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie w oparciu o „koalicję 
chętnych” na rzecz funduszu utworzonego 
na poziomie wspólnotowym lub 
międzynarodowym na następujące cele:

(a) ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym przez wkład na 
rzecz Globalnego Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, 
przystosowanie się do skutków zmian 
klimatu oraz finansowanie prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie 
ograniczenia emisji i przystosowania się, 
w tym udział w inicjatywach 
realizowanych w ramach europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych;

(a) jedna czwarta na środki przeznaczone 
na fundusz na rzecz unikania wylesiania 
oraz zwiększania zalesiania i ponownego 
zalesiania w krajach, które podpiszą 
przyszłe międzynarodowe porozumienie, 
uwzględniając:

- prawa i potrzeby ludności lokalnej;
- zachowanie różnorodności biologicznej
oraz
- zrównoważone wykorzystanie zasobów 
leśnych;

(b) rozwój energii ze źródeł odnawialnych 
celem realizacji zobowiązania Wspólnoty 
do zapewnienia dwudziestoprocentowego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
2020 r. i realizacji zobowiązania 
Wspólnoty do zmniejszenia zużycia 
energii o 20 % do 2020 r.;

(b) jedna czwarta na zredukowanie emisji 
w krajach, które podpiszą przyszłe 
międzynarodowe porozumienie oraz na 
transfer technologiczny do tych krajów, 
np. poprzez Globalny Fundusz 
Efektywności Energetycznej oraz Energii 
Odnawialnej;

(c) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych, 
pochodzących w szczególności z 
elektrowni węglowych;

(c) jedna druga na ułatwienie 
przystosowania się do szkodliwych 
skutków zmian klimatu w krajach, które 
podpiszą przyszłe międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu. 

(d) działania zapobiegające wylesianiu, w 
szczególności w krajach najmniej 
rozwiniętych;
(e) ułatwienie krajom rozwijającym się 
przystosowania się do skutków zmian 
klimatu;
(f) uwzględnienie aspektów społecznych w 
przypadku gospodarstw domowych o 
niższych i średnich dochodach, np. przez 
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racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków; oraz
(g) pokrycie kosztów zarządzania 
systemem wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dochody niewykorzystane na mocy 
ust. 3, w tym wszystkie dochody z licytacji, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny 
być wykorzystane na:
(a)  ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, przystosowanie się do 
skutków zmian klimatycznych oraz 
finansowanie badań i rozwoju na rzecz 
ograniczania emisji i dostosowania, 
łącznie z uczestnictwem w inicjatywach 
w ramach europejskiego strategicznego 
planu w dziedzinie technologii 
energetycznych;
(b) rozwój w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych w celu dotrzymania 
zobowiązań Wspólnoty odnośnie do 
wykorzystywania do 2020 r. 20% energii 
ze źródeł odnawialnych;
(c) dotrzymanie zobowiązania Wspólnoty 
do zwiększenia do 2020 r. wydajności 
energii o 20%; 
(d) wychwytywanie i podziemne 
składowanie gazów cieplarnianych
pochodzących w szczególności 
z elektrowni węglowych;
(e) finansowanie badań i rozwoju 
w zakresie wydajności energetycznej oraz 
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ekologicznych technologii w sektorach 
objętych zakresem dyrektywy;
(f) podjęcie dodatkowych środków celem 
unikania wylesiania, promowania 
trwałego zalesiania oraz zarządzania 
obszarami leśnymi w Europie oraz 
produkcji i trwałego wykorzystywania 
biomasy we Wspólnocie;
(g) uwzględnienie aspektów społecznych 
w przypadku gospodarstw domowych 
o niższych i średnich dochodach, np. przez 
racjonalizację zużycia energii i poprawę 
izolacji cieplnej budynków;
(h) wsparcie przejścia do niskoemisyjnego 
transportu, w tym zmiany modalnej, oraz 
wyrównanie podwyższonych kosztów 
energii zasilającej trakcje elektryczne 
w sektorze kolejowym; oraz
(i) pokrycie kosztów zarządzania 
systemem wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Dochody ze sprzedaży w zasadzie winny być wykorzystywane do tworzenia niskoemisyjnych 
sektorów przyszłości poprzez ponowne inwestowanie środków w sektory, których dotyczy ta 
kwestia. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z powyższych

4. W swoich sprawozdaniach 
przedkładanych na mocy decyzji nr 
280/2004/WE państwa członkowskie 
zamieszczają informacje o wykorzystaniu 
dochodów ze sprzedaży przydziałów w 
drodze licytacji na każdy z celów 
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celów. wymienionych w ust. 3 i 3a.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący.  Licytacje są 
zaprojektowane w taki sposób, by 
zapewnić operatorom, a w szczególności 
wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, swobodny dostęp do 
licytacji, oraz zapobiec zakłócaniu jej 
przebiegu przez innych uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

5. Do dnia 30 września 2010 r. Komisja 
przyjmie rozporządzenie w sprawie 
harmonogramu, kwestii administracyjnych 
oraz pozostałych aspektów sprzedaży 
przydziałów w drodze licytacji, tak by 
zapewnić prowadzenie tej sprzedaży w 
sposób otwarty, zharmonizowany,
przejrzysty i niedyskryminujący. W tym 
celu proces winien być przewidywalny w 
szczególności w odniesieniu do 
harmonogramu oraz przebiegu licytacji 
oraz ilości przydziałów, które mają być 
udostępnione. Komisja konsultuje się ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami z wyprzedzeniem, przed 
zastosowaniem tych środków. Licytacje są 
zaprojektowane i prowadzone w taki 
sposób, by:

(a) zapewnić operatorom, a w 
szczególności wszystkim małym i średnim 
przedsiębiorstwom objętym systemem 
wspólnotowym, uczciwy i równy dostęp do 
licytacji oraz możliwość pełnego 
uczestnictwa;
(b) udział w procesie był oszczędny pod 
względem kosztów dla operatorów;
(c) wszyscy uczestnicy mieli dostęp do tych 
samych informacji w tym samym czasie; 
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oraz 
(d) zapobiec zakłócaniu jej przebiegu przez
uczestników. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. [23 ust. 3].

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna w większym stopniu zapewnić Komisji wytyczne w odniesieniu do 
rozporządzenia w sprawie licytacji, które ma być przyjęte zgodnie z ust. 5. W szczególności 
Komisja powinna być zobowiązana do konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami 
przed przygotowaniem tego rozporządzenia. Licytacje winny również gwarantować 
zachowanie płynności rynku oraz unikać zakłócania istniejących rynków wtórnych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Po konsultacji z Komisją państwa 
członkowskie mogą upoważnić wspólną 
agencję lub instytucję do działania w ich 
imieniu podczas licytacji uprawnień. 
Dochody pochodzące z licytacji 
prowadzonych przez wspólną agencję lub 
instytucję rozdzielane będą pomiędzy 
państwa członkowskie zgodnie z ust. 2 tak 
szybko, jak to wykonalne, po każdej 
licytacji.

Or. en

Uzasadnienie
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Całkowita ilość uprawnień przeznaczonych do licytacji w obrębie Wspólnoty musi być 
określona oraz ogłoszona, aby umożliwić państwom członkowskim obliczenie ilości 
uprawnień, które mogą licytować na mocy art. 10 ust. 2. Złożoność oraz koszty 
administracyjne organizacji licytacji w 27 państwach członkowskich powinny być brane pod 
uwagę w związku z mającym niebawem powstać rozporządzeniem Komisji w sprawie licytacji.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
przyjmie ogólnowspólnotowe i w pełni 
zharmonizowane przepisy wykonawcze 
dotyczące zharmonizowanego rozdzielenia 
przydziałów, o którym mowa w ust. 2 do 6 
i ust. 8.

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

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

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zapewniają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, rozdzielanie przydziałów 
w sposób, który nie stanowi zachęty do 
zwiększania emisji, natomiast stanowi 
zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technologii, zamienników, alternatywnych 
procesów produkcyjnych, wykorzystania 
biomasy oraz wychwytywania i 
składowania gazów cieplarnianych. Nie 
rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej.

Przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, określają w stopniu, w jakim 
jest to możliwe, zharmonizowane 
standardy zapewniające rozdzielanie 
przydziałów w sposób, który nie stanowi 
zachęty do zwiększania emisji, natomiast 
stanowi zachętę do stosowania technologii 
oszczędnych pod względem zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a 
także zachętę do ograniczenia emisji, przez 
uwzględnienie najbardziej wydajnych 
technik i technologii, zamienników, 
alternatywnych procesów produkcyjnych, 
wykorzystania biomasy oraz 
wychwytywania i składowania gazów 
cieplarnianych. Środki te mogą również 
uwzględniać emisje związane 
z wykorzystywaniem palnych gazów 
odlotowych z wielkich pieców tlenowych 
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w przypadkach, gdy nie można uniknąć 
wytwarzania tych gazów odlotowych 
w wielkopiecowym procesie produkcyjnym 
stali; w związku z tym środki te mogą 
przewidywać nieodpłatne przydzielanie 
uprawnień w odniesieniu do wielkich 
pieców, w których wytwarzane są te gazy.
Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych 
przydziałów w odniesieniu do 
jakiejkolwiek formy produkcji energii 
elektrycznej w celu sprzedaży stronom 
trzecim.

Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, nakładającego 
na strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są w 
pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Po zawarciu przez Wspólnotę przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, nakładającego 
na strony obowiązek zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu 
porównywalnym z redukcją we 
Wspólnocie, Komisja dokona przeglądu 
tych przepisów celem zapewnienia, że 
przydziały rozdzielane są bezpłatnie 
jedynie w tych przypadkach, które są 
w pełni uzasadnione w świetle tego 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany jest tu termin, do którego Komisja musi przyjąć zasady dotyczące 
nieodpłatnego przydzielania uprawnień. Art. 11 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie 
muszą przedłożyć Komisji ostateczny wykaz instalacji oraz swoich nieodpłatnych uprawnień 
do dnia 30 czerwca 2011 r. Mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny konsultować 
się z podmiotami odpowiedzialnymi za te instalacje znajdujące się w wykazie oraz z ogółem 
społeczeństwa, zaproponowany okres jest zbyt krótki. Co więcej, winno się unikać 
nieodpłatnego rozdzielania przydziałów sprzedawcom netto energii elektrycznej celem 
zapobieżenia zakłóceniom na rynku energii elektrycznej. Ponadto powinno się promować 
wydajność energetyczną w odniesieniu do kwestii gazów odlotowych wytwarzanych przy 
produkcji stali.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 6a, bezpłatnych 
przydziałów nie wydaje się producentom 
energii elektrycznej, instalacjom służącym 
do wychwytywania emisji gazów 
cieplarnianych ani rurociągom służącym 
do ich transportu i składowiskom służącym 
do ich składowania.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci energii elektrycznej mogą 
nieodpłatnie otrzymać przydziały emisji w 
związku z energią cieplną produkowaną 
w ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, co 
zapewni ich równe traktowanie z innymi 
producentami energii cieplnej. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

3. W przypadkach, gdy producenci sektora 
ciepłownictwa i chłodzenia otrzymują 
bezpłatne przydziały zgodnie z ust. 1 
w związku z produkcją energii cieplnej 
lub produkcją w zakresie chłodzenia w 
ramach kogeneracji o wysokiej 
wydajności, zdefiniowanej w dyrektywie 
2004/8/WE, w celu zaspokojenia 
ekonomicznie uzasadnionego popytu, 
bezpłatne przydziały powinni otrzymywać 
wytwórcy energii elektrycznej z uwagi na 
samozużywanie elektryczności, co zapewni 
ich równe traktowanie. Po 2013 r. 
całkowita liczba przydziałów dla tego 
rodzaju instalacji z tytułu produkcji energii 
cieplnej jest corocznie korygowana 
współczynnikiem liniowym, o którym 
mowa w art. 9.

Or. en
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10b – wprowadzenie i tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej w czerwcu 2011 r. Komisja, w 
świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z przenoszeniem 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

Najpóźniej w dniu 31 grudnia 2010 r. 
Komisja, w świetle wyniku negocjacji 
międzynarodowych i osiągniętego w ich 
ramach porozumienia co do stopnia 
redukcji globalnych emisji gazów 
cieplarnianych, oraz po konsultacjach ze 
wszystkimi właściwymi partnerami 
społecznymi, przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
analityczne służące ocenie sytuacji 
energochłonnych sektorów i podsektorów, 
które zostały uznane za narażone na 
znaczne ryzyko związane z utratą 
znacznego udziału w rynku na rzecz mniej 
wydajnych pod względem emisyjności 
dwutlenku węgla instalacji działających 
poza obszarem Wspólnoty, w krajach, 
które nie będą uczestniczyć w przyszłym 
międzynarodowym porozumieniu
(„przenoszeniem wysokoemisyjnej 
produkcji do krajów trzecich”). 
Sprawozdaniu temu towarzyszy 
przedłożenie odpowiednich wniosków, 
które mogą obejmować:

– dostosowanie odsetka przydziałów emisji 
dla tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie z art. 
10a;

– dostosowanie, utrzymanie lub 
zwiększenie odsetka przydziałów emisji dla 
tych sektorów lub podsektorów 
rozdzielanych bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja „przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich” jest ważna w celu 
koniecznego zrozumienia, które sektory przemysłu faktycznie stwarzają ryzyko takiego 
przenoszenia i jak duże jest to ryzyko. Ilość bezpłatnych uprawnień może zostać określona 
wyłącznie po zakończeniu negocjacji COP-15 w Kopenhadze w grudniu 2009 r., po których 
Komisja złoży sprawozdanie w sprawie przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. W związku z tym nie powinno się czynić obecnie żadnych domniemań. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie publikuje i 
przedkłada Komisji do dnia 30 września 
2011 r. wykaz instalacji położonych na 
jego terytorium i objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy oraz wszystkich 
bezpłatnych przydziałów emisji 
przyznanych każdej instalacji na jego 
terytorium, obliczonych zgodnie z 
przepisami, o których mowa w art. 10a ust. 
1.

1. Każde państwo członkowskie publikuje 
i przedkłada Komisji do dnia 30 czerwca 
2011 r. informacje dotyczące krajowych 
środków wykonawczych podając wykaz 
instalacji położonych na jego terytorium 
i objętych zakresem niniejszej dyrektywy 
oraz wszystkich bezpłatnych przydziałów 
emisji przyznanych każdej instalacji na 
jego terytorium, na każdy rok objętego 
okresu, obliczonych zgodnie z przepisami, 
o których mowa w art. 10a ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten powinien naświetlać fakt, że wykaz zawiera roczne przydziały na każdy rok w latach 
2013-2020.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie powinny 
nieodpłatnie rozdzielać przydziały zgodnie 
z ust. 2 wyłącznie, gdy Komisja 
zaakceptuje krajowe środki wykonawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być zaangażowana w zatwierdzanie krajowych środków wykonawczych 
celem zapewnienia, by państwa członkowskie do swoich instalacji stosowały zasady dotyczące 
bezpłatnych przydziałów w odpowiedni sposób.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku zgodnie 
z krajowymi środkami wykonawczymi
właściwe organy wydają ilość przydziałów, 
które mają zostać rozdzielone w danym 
roku, obliczoną zgodnie z art. 10 i 10a.

Or. en

Uzasadnienie

Będzie potrzeba określić w procesie zatwierdzania terminy, aby umożliwić państwom 
członkowskim zmianę krajowych środków wykonawczych, jeżeli zostaną one odrzucone przez 
Komisję.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach tych 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

2. Operatorzy mogą zwrócić się do 
właściwego organu z wnioskiem o wydanie 
im przydziałów ważnych począwszy od 
2013 r., odpowiadających 
niewykorzystanym jednostkom CER i 
ERU przyznanym im przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012, w 
zamian za jednostki CER i ERU wydane w 
związku z redukcjami emisji, które miały 
miejsce do 2012 r. w ramach projektów 
typu „złoty standard”, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-1012. 
Właściwy organ dokonuje takiej wymiany 
na wniosek operatora do dnia 31 grudnia 
2014 r.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów, 
które zostały ustanowione przed 2013 r., 
wydanych w związku z redukcjami emisji 
począwszy od 2013 r. na przydziały ważne 
począwszy od roku 2013, w stopniu 
odzwierciedlającym ilość 
niewykorzystanych jednostek CER i ERU 
przyznanych operatorom przez państwa 
członkowskie na okres 2008-2012.

3. Właściwe organy zezwalają operatorom 
na wymianę jednostek CER z projektów 
typu „złoty standard”, które zostały 
ustanowione przed 2013 r., wydanych w 
związku z redukcjami emisji począwszy od 
2013 r. na przydziały ważne począwszy od 
roku 2013, w stopniu odzwierciedlającym 
ilość niewykorzystanych jednostek CER 
i ERU przyznanych operatorom przez 
państwa członkowskie na okres 2008-2012.

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
rodzajów projektów, które zostały 
zatwierdzone przez wszystkie państwa 
członkowskie w ramach systemu 

Akapit pierwszy stosuje się do wszystkich 
projektów typu „złoty standard”, które 
zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
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wspólnotowego w okresie 2008-2012. wspólnotowego w okresie 2008-2012.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich rodzajów projektów, 
które zostały zatwierdzone przez wszystkie 
państwa członkowskie w ramach systemu 
wspólnotowego w okresie 2008-2012, do 
chwili ratyfikowania przez te kraje 
porozumienia z Wspólnotą lub do 2020 r., 
w zależności od tego, który z tych 
terminów przypada wcześniej.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek 
CER z wszystkich projektów typu „złoty 
standard”, które zostały zatwierdzone 
przez wszystkie państwa członkowskie w 
ramach systemu wspólnotowego w okresie 
2008-2012, do chwili ratyfikowania przez 
te kraje porozumienia z Wspólnotą lub do 
2020 r., w zależności od tego, który z tych
terminów przypada wcześniej.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu 
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 

6. Każde porozumienie, o którym mowa w 
ust. 5, zapewnia możliwość 
wykorzystywania w ramach systemu
wspólnotowego kredytów z tytułu 
technologii dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych i technologii 
energooszczędnych, które służą 
transferowi technologii i zrównoważonemu 
rozwojowi. Każde tego rodzaju 
porozumienie może również przewidywać 
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możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, w przypadku których poziom 
wyjściowy jest niższy od poziomu 
bezpłatnych przydziałów w ramach 
środków, o których mowa w art. 10a, lub 
niższy od poziomów wymaganych na 
mocy przepisów wspólnotowych.

możliwość wykorzystania kredytów z 
projektów, jak na przykład tych 
związanych z działaniami na rzecz 
zrównoważonego leśnictwa w krajach 
rozwijających się, z którymi zawarto 
porozumienie na mocy ust. 5, w 
przypadku których poziom wyjściowy jest 
niższy od poziomu bezpłatnych 
przydziałów w ramach środków, o których 
mowa w art. 10a, lub niższy od poziomów 
wymaganych na mocy przepisów 
wspólnotowych.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Po zawarciu międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu
jednostki CER z krajów trzecich powinny 
być zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował to porozumienie.

7. Począwszy od 2013 r. jednostki CER 
typu „złoty standard” i ERU typu „złoty 
standard” z krajów trzecich powinny być 
zatwierdzane w ramach systemu 
wspólnotowego jedynie wówczas, gdy 
dany kraj ratyfikował przyszłe 
międzynarodowe porozumienie w sprawie 
zmian klimatu. W latach 2008-2012, 
przydziały w ramach wspólnotowego 
systemu powinny być o 6,5% niższe 
w porównaniu z emisjami z 2005 r. 
Wszystkim operatorom, którzy w tym 
okresie wykorzystywali mniejszy odsetek 
jednostek ERU i CER w stosunku do ich 
emisji, i którzy nie przenoszą uprawnień 
na mocy ust. 2, podobnie jak nowym 
operatorom i nowym sektorom winno się 
umożliwić coroczne wykorzystanie 
w latach 2013-2020 takich kredytów do 
wartości 5% ich emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Sformułowanie to zapewnia, że wszyscy operatorzy będą mogli wykorzystywać projekty 
JI/CDM o wysokim standardzie, w przypadkach, gdy kraje będące gospodarzami ratyfikują 
kopenhaskie porozumienie w sprawie klimatu w latach 2013-2020. Operatorzy mogą wybrać 
pomiędzy nowym uprawnieniem na poziomie 5% ich rocznych emisji, bądź realizacją zadań 
w ramach krajowych planów rozdzielania uprawnień w fazie II (NAPII). Przedsiębiorstwa 
będą realizować oczywiście takie strategie, które dadzą im najszersze uprawnienia.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 12 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W art. 12 dodaje się ust. 3a 
w brzmieniu:
„3a. Obowiązek zwracania przydziałów 
nie powstaje w związku z emisjami, które 
w wyniku weryfikacji oceniono jako 
wychwycone i przekazane do trwałego 
składowania instalacji posiadającej 
zezwolenie obowiązujące na mocy 
dyrektywy 2008/xxx/WE w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla.”

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załącznika I, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 

Komisja może zmienić załączniki do 
niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem 
załączników I i IIa, w świetle sprawozdań 
przewidzianych w art. 21 oraz 
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doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

doświadczeń zgromadzonych w trakcie 
stosowania niniejszej dyrektywy. 
Załączniki IV i V mogą zostać zmienione 
celem usprawnienia monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do emisji 
oraz ich kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Treść załącznika IIa dotyczy decyzji politycznej, w związku z czym powinna podlegać 
procedurze współdecyzji, a nie komitologii.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25 – ustępy 1a i 1b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w obowiązkowych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
przewidujących bezwzględne pułapy 
emisji, ustanowionych w innym kraju lub 
innej jednostce subfederalnej lub 
regionalnej.

1a. Możliwe jest zawieranie porozumień 
celem zapewnienia wzajemnego uznawania 
przydziałów w systemie wspólnotowym i 
w obowiązkowych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
przewidujących bezwzględne pułapy 
emisji, ustanowionych w innym regionie, 
kraju lub innej jednostce subfederalnej lub 
znajdującej się na szczeblu niższym, niż 
krajowy.

1b. Możliwe jest zawieranie niewiążących 
porozumień z krajami trzecimi lub z 
jednostkami subfederalnymi lub 
regionalnymi celem zapewnienia 
koordynacji administracyjnej i technicznej 
w odniesieniu do przydziałów 
wydawanych w systemie wspólnotowym 
lub w innych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
z absolutnymi limitami emisji.

1b. Możliwe jest zawieranie niewiążących 
porozumień z jednostkami regionalnymi 
lub krajami trzecimi, bądź z z jednostkami 
subfederalnymi lub jednostkami szczebla 
niższego niż krajowy celem zapewnienia 
koordynacji administracyjnej i technicznej 
w odniesieniu do przydziałów 
wydawanych w systemie wspólnotowym 
lub w innych systemach handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
z absolutnymi limitami emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Zapis ten wyjaśnia, że możliwe będzie łączenie systemów, które znajdują się na szczeblu 
niższym niż krajowy, ale nie federalnym, i że jednostki regionalne obejmują jednostki 
ponadnarodowe.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zawarciu przez Wspólnotę 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie zmian klimatu, nakładającego 
obowiązek redukcji do 2020 r. emisji 
gazów cieplarnianych w stopniu wyższym 
niż minimalne poziomy redukcji 
uzgodnione przez Radę Europejską, stosuje 
się ust. 2, 3 i 4.

1. Po ratyfikowaniu przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
nakładającego obowiązek redukcji do 
2020 r. emisji gazów cieplarnianych 
w stopniu wyższym niż minimalne 
poziomy redukcji uzgodnione przez Radę 
Europejską, stosuje się ust. 2, 3 i 4.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instalacjom powinno się zezwolić na 
stosowanie kredytów do wartości równej 
odsetkowi ich rocznych weryfikowalnych 
emisji, pochodzących ze zrównoważonych 
działań na rzecz ograniczenia wylesiania 
oraz zwiększenia zalesiania i ponownego 
zalesiania w krajach rozwijających się na 
mocy przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu, 
jak tylko określone zostaną odpowiednie 
przepisy dotyczące odpowiedzialności, 
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przeliczania i trwałości, i które będą 
akceptowalne również, co najmniej, 
w federalnych systemach handlu emisjami 
w USA.

Or. en

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję

(iii) dodaje się akapity w następującym 
brzmieniu:

„Instalacje do produkcji wełny skalnej lub 
kamiennej o zdolności produkcyjnej 
przekraczającej 20 ton dziennie.

Ditlenek węgla

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

Ditlenek węgla”

Poprawka

(iii) dodaje się akapity w następującym 
brzmieniu:

„Instalacje do produkcji materiału 
izolacyjnego z wełny mineralnej przy 
wykorzystaniu szkła, skał i żużlu o 
wydajności topienia przekraczającej 20 ton 
dziennie

Ditlenek węgla

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

Ditlenek węgla”
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Or. en

Uzasadnienie

Celem wyjaśnień natury technicznej.
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UZASADNIENIE

Handel uprawnieniami do emisji gazów nie jest w żadnym wypadku nowym pomysłem 
i oczywiście nie jest stosowany wyłącznie w Europie. Jednak system handlu emisjami UE 
(ETS) jest wyjątkowy, ponieważ to pierwszy międzynarodowy system odnoszący się do 
emisji CO2. Obecnie obejmuje on ponad 10 000 instalacji w sektorach energetyki i przemysłu, 
które ponoszą wspólną odpowiedzialność za blisko połowę unijnych emisji CO2 oraz 40% 
całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Słusznie zatem mówi się o tym systemie 
jako o kwestii fundamentalnej w ramach strategii UE na rzecz zwalczania zmian 
klimatycznych.

Przegląd systemu EU ETS stanowi część pakietu Komisji dotyczącego klimatu i energii ze 
źródeł odnawialnych, który przyjęto w dniu 23 stycznia bieżącego roku. Pakiet zawiera 
projekty wniosków w sprawie wspólnych starań, energii ze źródeł odnawialnych 
i wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz projekt wniosku w sprawie przeglądu 
dyrektywy dotyczącej systemu EU ETS – bardzo wyważonego wniosku, który znacznie 
ulepsza i rozszerza system EU ETS.

Celem wniosku jest zmiana dyrektywy 2003/87/WE1, która ustanawia system EU ETS. 
Celem na okres po roku 2012 jest wzmocnienie, rozszerzenie oraz usprawnienie 
funkcjonowania systemu ETS jako jednego z najważniejszych i najbardziej efektywnych pod 
względem kosztów narzędzi służących realizacji zamierzeń UE związanych z ograniczeniem 
emisji gazów cieplarnianych. Kompetencje w tym zakresie wynikają z posiedzenia Rady 
Europejskiej z marca 2007 r., podczas którego wezwano do obniżenia do 2020 r. unijnych 
emisji o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz o 30%, jeżeli inne 
uprzemysłowione kraje zobowiążą się do porównywalnych wysiłków w ramach światowego 
porozumienia w sprawie zwalczania zmian klimatu. Decyzję o rozpoczęciu negocjacji 
zmierzających do sporządzenia porozumienia zastępującego protokół z Kioto podjęto 
w grudniu zeszłego roku podczas konferencji ONZ na temat zmian klimatu, która odbyła się 
na Bali. W celu zaradzenia temu palącemu światowemu problemowi nadrzędne znaczenie ma 
zawarcie porozumienia na szczeblu międzynarodowym podczas posiedzenia Konferencji 
Stron w Kopenhadze w 2009 r. Jeżeli Europa ma odgrywać wiodącą rolę w tej dziedzinie, 
będziemy musieli znaleźć skuteczne rozwiązania w zakresie zwalczania globalnych zmian 
klimatycznych, a w znacznym stopniu przyczyni się do tego całkowicie sprawnie działający 
system EU ETS. 

Propozycja dotycząca przeglądu dyrektywy odpowiada potrzebie wydajności gospodarczej 
oraz sprawiedliwych warunków dla sektorów i państw członkowskich, a także zapewni 
większy stopień pewności w przemyśle. Określa ona prognozy dotyczące redukcji emisji 
wymaganych przez sektory objęte systemem ETS, a zwiększona harmonizacja uprości system 
i nada mu więcej przejrzystości, podnosząc tym samym jego atrakcyjność, co skłania inne 
państwa do włączenia się w jego ramy. 

Sprawozdawczyni docenia działania Komisji i popiera ogólne ramy wniosku Komisji, jak 
również cel zakładający 21% redukcję poniżej poziomu emisji z 2005. Po zawarciu 

                                               
1 W brzmieniu zmienionym w „dyrektywie łączącej” 2004/101/WE.
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międzynarodowego porozumienia, dokonane zostaną automatyczne i przewidywalne 
dostosowania pułapów, odzwierciedlające zaangażowanie UE w podnoszenie poprzeczki 
w odniesieniu do redukcji z 21% do 30%. Sprawozdawczyni popiera także określenie 
jednego, ujednoliconego pułapu, jak również ośmioletniego okresu handlowego do roku 2020 
oraz liniowe zmniejszanie limitu do 2025 r., na kiedy przewidywana jest rewizja.

Rozsądne jest 100% licytowanie dla sektora energetycznego do 2013 r. biorąc pod uwagę 
wyraźną możliwość, by sektor ten przełożył w razie konieczności wszelkie uzasadnione 
koszty na konsumenta. Ponadto winno się dążyć do licytowania w pełnym wymiarze w 
odniesieniu do wszystkich sektorów do roku 2020 biorąc pod uwagę, że jest to najbardziej 
wydajna i przejrzysta metoda przydzielania uprawnień.

Istnieją jednak pewne kwestie, w odniesieniu do których sprawozdawczyni wprowadziła 
zmiany w swoim sprawozdaniu.

1. Istnieje rzeczywista potrzeba zyskania większej pewności w kwestii sektorów, które 
stwarzają największe ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich. Europejscy przedsiębiorcy i inwestorzy muszą zostać zapewnieni, że 
w przypadku niezawarcia międzynarodowego porozumienia w ramach COP-15 
w 2009 r., nie będą oni musieli sprostać wszystkim obciążeniom sami. 

Komisja dokona przeglądu sytuacji wraz z sektorami i podsektorami, których dotyczy 
międzynarodowa konkurencja i do dnia 31 grudnia 2010 r., a więc o 6 miesięcy 
wcześniej niż pierwotnie przewidywano, złoży wszelkie konieczne wnioski. Sektory, 
które, jak się uzna, stwarzają ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do 
krajów trzecich mogłyby otrzymać do 100% nieodpłatnych uprawnień, bądź można by 
wprowadzić system zmierzający do stworzenia dla tych mocno narażonych instalacji 
równych szans w stosunku do instalacji w krajach trzecich. Sprawozdawczyni sądzi 
jednak, że gdyby niektóre sektory miały zostać bezpośrednio wyszczególnione we
wniosku, zaszkodziłoby to możliwości zawarcia w wyniku międzynarodowych 
negocjacji międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu. Ponadto nie powinno 
się dążyć do tego, by uprzedzić wyniki prowadzonych w tej dziedzinie przez Komisję 
Europejską badań, które mają zostać wkrótce opublikowane. Sprawozdawczyni 
uściśliła również definicję „przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów 
trzecich” w celu wspierania działań, które mają przynieść ogólne korzyści 
ekologiczne.

2. Wszystkim operatorom, którzy wykorzystają w latach 2008-2012 mniejszy odsetek 
jednostek ERU i CER w stosunku do ich emisji, i którzy nie przeniosą uprawnień, 
podobnie jak nowym operatorom i nowym sektorom, winno się umożliwić coroczne 
wykorzystywanie w latach 2013-2020 kredytów odpowiadających wartości do 5% ich 
emisji. Stanowi to prawie połowę redukcji emisji na okres od roku 2013 do 2020. 
Takie projekty byłyby ponadto dopuszczalne wyłącznie w krajach, które ratyfikują 
międzynarodowe porozumienia w sprawie zmian klimatu i zastosują się do zasad 
jakościowych. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić potrzebę stosowania surowszych 
kryteriów poprzez zezwolenie na stosowanie wyłącznie jednostek CER i ERU typu 
„złoty standard”. W przypadku zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie 
zmian klimatu, zwiększona zostałaby liczba kredytów w ramach projektów JI/CDM.
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3. Globalne wylesianie następuje w alarmującym tempie i nie można ignorować 
znacznego wkładu tego zjawiska w emisje CO2. Z tego powodu sprawozdawczyni 
proponuje, aby istotna część dochodów z licytacji przeznaczana była na wkład 
w fundusze na rzecz zapobiegania wylesianiu, a także promowania zrównoważonego 
zalesiania oraz ponownego zalesiania w krajach, które ratyfikowały międzynarodowe 
porozumienie w sprawie zmian klimatu. 

4. Dotychczas nie uwzględniano kwestii transportu morskiego, co wymagać będzie 
analizy wpływu. Wydaje się, że problemem jest w związku z tym brak 
zweryfikowanych, aktualnych danych dotyczących emisji. Sprawozdawczyni 
przewiduje, że do momentu objęcia transportu morskiego systemem EU ETS, co 
powinno nastąpić nie później niż w 2015 r., emisje pochodzące z transportu morskiego 
powinny być uwzględnione w decyzji w sprawie działań państw członkowskich na 
rzecz dotrzymania do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. 

5. Sprawozdawczyni świadoma jest potencjału technologii w zakresie wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla i postrzega ją jako element mogący przyczynić się do 
ograniczenia światowych emisji dwutlenku węgla. Stąd propozycja, by 60 milionów 
przydziałów w ramach rezerwy dla nowych operatorów zarezerwowano do dnia 31 
grudnia 2015 r. dla pierwszych 12 instalacji, które do tego czasu rozpoczną 
komercyjne wychwytywanie i geologiczne magazynowanie dwutlenku węgla 
pochodzącego z emisji, i które znajdują się na obszarze UE, bądź w krajach trzecich, 
które ratyfikowały międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu. Te 12 
pilotowych projektów wyznaczy Komisja do dnia 1 stycznia 2013. 

6. Sprzedaż w drodze licytacji powinna stanowić podstawową zasadę przydzielania 
uprawnień i winna być stosowana do sektora energetycznego od 2013 r. 
W przypadkach, gdy producenci sektora ciepłownictwa i chłodzenia otrzymują 
bezpłatne przydziały w związku z produkcją energii cieplnej lub produkcją w zakresie 
chłodzenia w ramach kogeneracji o wysokiej wydajności, zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie 2004/8/WE, bezpłatne przydziały powinni otrzymywać również 
wytwórcy energii elektrycznej z uwagi na samozużywanie elektryczności, aby 
zapewnić ich równe traktowanie. Nie rozdziela się żadnych bezpłatnych przydziałów 
w odniesieniu do jakiejkolwiek formy produkcji energii elektrycznej w celu sprzedaży 
netto stronom trzecim. Podobnie zasady mogą przewidywać, aby uprawnienia były 
przydzielane nieodpłatnie w odniesieniu do wielkich pieców, w przypadku których nie 
da się uniknąć produkcji gazów odlotowych. 

Sprawozdawczyni sądzi, że dotychczas politycy niestety nie zdołali podjąć adekwatnych 
działań wobec wyzwania związanego ze zmianami klimatycznymi i celu zakładającego 
ograniczenie ocieplenia do 2oC tak jasno określonego między innymi w pokrewnych 
zrewidowanych pozycjach naukowych, sprawozdaniach IPCC oraz w raporcie Sterna. Tym 
razem nie możemy zawieść, gdyż los naszych dzieci i ich dzieci zależy od nas.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge


	727283pl.doc

