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Oświadczenie Komisji odnośnie do art. 23 ust. 8 akapit drugi tiret drugie:

Komisja jest zdania, że odniesienie do celu na poziomie 20 % w art. 23 ust. 8 akapit drugi tiret drugie nie bę
dzie interpretowane inaczej ni; w art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy.

Oświadczenie Komisji odnośnie do art. 23 ust. 8 lit c) i art. 23 ust. 9 i 10:

Komisja stwierdza, że niektóre państwa członkowskie już w 2005 roku osiągnęły wysoki poziom udziału ener
gii odnawialnej na szczeblu krajowym. Przygotowując sprawozdania, o których mowa w art. 23 ust. 8 lit. c) 
i  art.  23 ust.  9 i  10, Komisja, w  ramach swojej oceny największej efektywności ekonomicznej, należycie 
uwzględni koszty krańcowe zwiększenia udziału energii odnawialnych i we wszelkich wnioskach składanych 
zgodnie z wyżej wymienionym artykułem dyrektywy przedstawi, w odpowiednich przypadkach, właściwe roz
wiązania równie; dla takich państw członkowskich.

Oświadczenie Komisji odnośnie do załącznika  VII:

Komisja postara się przyspieszyć do 2011 roku opracowanie wytycznych, o których mowa w załączniku VII 
do przedmiotowej dyrektywy, i będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu opracowania da
nych i  metodologii potrzebnych do oszacowania i  monitorowania wkładu pomp ciepła w  realizację celów 
przedmiotowej dyrektywy.

W wytycznych określone zostaną korekty wartości współczynnika sezonowej wydajności (SPF) wykorzysty
wanych do oceny włączenia pomp ciepła niezasilanych energią elektryczną w celu uwzględnienia faktu, że na 
zapotrzebowanie takich pomp na energię pierwotną nie ma wpływu efektywność systemu zasilania. Przygo
towując te wytyczne Komisja oceni równie; możliwość określenia metodologii, zgodnie z którą wartość SPF 
stosowana do oceny włączenia dowolnej pompy ciepła opierałaby się na przeciętnych warunkach klimatycz
nych UE.

Wspólnotowy system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I

P6_TA(2008)0610

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 17  grudnia 2008  r. 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))

(2010/C 45 E/42)

(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 przed
stawiony Parlamentowi przez Komisję (C6–0043/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

LP0102.2.32



Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2010

Środa, 17 grudnia 2008 r.

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i  Bezpie
czeństwa Żywności, a  także opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i  Energii, Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i  Monetarnej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego 
(A6-0406/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach; 

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

3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji. 

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

P6_TC1-COD(2008)0013

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 17 grudnia 2008  r. 
w  celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 
2003/87/WE w  celu usprawnienia i  rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami 

doemisji gazów cieplarnianych

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/29/WE.)

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Oświadczenie Komisji odnośnie do art. 10 ust. 3 dotyczące wykorzystania dochodów uzyskanych ze 
sprzedaży przydziałów w drodze licytacji

W latach 2013-2016 państwa członkowskie mogą również wykorzystać dochody uzyskane ze sprzedaży 
przydziałów w  drodze licytacji na cele wsparcia budowy wysoko wydajnych elektrowni, w  tym nowych za
kładów energetycznych przystosowanych do wychwytywania i składowania ditlenku węgla. W odniesieniu do 
nowych instalacji przekraczających poziom wydajności elektrowni zgodnie z załącznikiem 1 do decyzji Ko
misji z  dnia 21 grudnia 2006  r. (2007/74/WE)

(1)  Decyzja Komisji z  dnia 21 grudnia 2006  r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla roz
dzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (op
ublikowana pod nr C(2006)6817).

 (1), państwa członkowskie mogą udzielić wsparcia do wyso
kości 15 % całkowitych kosztów inwestycji w  zakresie nowej instalacji przystosowanej do wychwytywania 
i składowania ditlenku węgla.
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