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DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 października 2010 r.
dostosowująca w całej Unii liczbę uprawnień, które mają być wydane w ramach systemu unijnego
na rok 2013, oraz uchylająca decyzję 2010/384/UE
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7180)
(2010/634/UE)
do systemu unijnego na mocy art. 24 ust. 1 dyrektywy
2003/87/WE, działania nieobjęte systemem unijnym
zostały włączone do systemu decyzjami Komisji C(2008)
7867, C(2009) 3032 oraz C(2009) 9849. Dla celów
niniejszej decyzji wnioski na mocy art. 24 ust. 1 dyrek
tywy 2003/87/WE należy wziąć pod uwagę, jeżeli
Komisja zatwierdziła ich włączenie przed dniem
31 sierpnia 2010 r. Uwzględnienie włączeń zatwierdzo
nych przez Komisję po tej dacie będzie nadal możliwe
w ramach przyszłych dostosowań liczby uprawnień
w całej Unii na 2013 r. Zgodnie z art. 9a ust. 1 dyrek
tywy 2003/87/WE liczbę uprawnień w całej Unii dosto
sowuje się za pomocą współczynnika linowego,
o którym mowa w art. 9 dyrektywy, począwszy od
2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1),
w szczególności jej art. 9 i art. 9a ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9a dyrektywy 2003/87/WE liczba upraw
nień w całej Unii powinna zostać dostosowana tak, aby
odpowiadać uprawnieniom wydanym w odniesieniu do
instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnie
niami do emisji w latach 2008–2012 zgodnie z art. 24
ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Liczba uprawnień w całej
Unii powinna również zostać dostosowana w odniesieniu
do instalacji prowadzących działania wymienione
w załączniku I do wspomnianej dyrektywy oraz objętych
systemem unijnym, począwszy od 2013 r.

(2)

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE decyzja Komisji
2010/384/UE z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby
uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane
na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami
do emisji (2) opierała bezwzględną liczbę uprawnień
w całej Unii na rok 2013 na całkowitej liczbie uprawnień
wydanych lub które miały być wydane przez państwa
członkowskie zgodnie z decyzjami Komisji w sprawie
krajowych planów rozdziału uprawnień na lata
2008–2012. Ponieważ od momentu przyjęcia wspom
nianej decyzji pojawiły się dodatkowe informacje,
powinna ona zostać uchylona i zastąpiona.

(3)

Jeżeli chodzi o wnioski państw członkowskich dotyczące
jednostronnego włączania dodatkowych działań i gazów

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
(2) Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 36.

(4)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uspraw
nienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (3)
państwa członkowskie wprowadziły w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu zapew
nienia operatorom instalacji prowadzących działania
wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
które to działania zostaną objęte systemem unijnym
dopiero, począwszy od 2013 r., możliwości przedłożenia
właściwym organom odpowiednio potwierdzonych
i zweryfikowanych w sposób niezależny danych dotyczą
cych emisji. Dane te są konieczne, jeżeli mają być wzięte
pod uwagę w celu dostosowania liczby uprawnień
w całej Unii. Państwa członkowskie zobowiązane były
dostarczyć Komisji odpowiednio potwierdzone dane
dotyczące emisji do dnia 30 czerwca 2010 r.

(5)

Aby zapewnić równe reguły gry dla wszystkich instalacji,
dane dotyczące emisji przedłożone Komisji przez
państwa członkowskie powinny zostać dostosowane
w ten sposób, aby uwzględnić wysiłek redukcyjny ocze
kiwany od instalacji objętych systemem unijnym,
począwszy od 2013 r., jeżeli nie zostały one objęte
systemem unijnym od 2005 r. Liczbę uprawnień
w całej Unii należy również dostosować na mocy art.
9a ust. 2 dyrektywy z użyciem współczynnika liniowego,
o którym mowa w art. 9 dyrektywy, począwszy od
2010 r. W przypadku gdy nowe państwa członkowskie
dołączą do Unii, możliwe będzie uwzględnienie dodatko
wych informacji w przyszłych dostosowaniach liczby
uprawnień w całej Unii.

(3) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.
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(7)

(8)
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W przypadku gdy państwa członkowskie zgłosiły emisje
z instalacji produkujących amoniak lub sodę amonia
kalną, które zostaną objęte systemem unijnym dopiero,
począwszy od 2013 r., emisje służące jako podstawa
wyliczenia dostosowań w liczbie uprawnień w całej
Unii, określonych w niniejszej decyzji zostały wzięte
pod uwagę, przy założeniu, że emisje te stanowią emisje
w rozumieniu art. 3 lit. b) dyrektywy 2003/87/WE. Aby
zagwarantować spójność pomiędzy całkowitą liczbą
uprawnień w systemie unijnym a emisjami,
w odniesieniu do których te uprawnienia mają zostać
umorzone, możliwa będzie zmiana liczby uprawnień
w całej Unii, jeżeli rozporządzenie, które ma zostać przy
jęte na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE,
odbiega od tego podejścia.
Aby uniknąć podwójnego policzenia, odnośnie do dosto
sowania liczby uprawnień w całej Unii należy brać pod
uwagę tylko zgłoszone emisje związane z działaniami
wymienionymi w załączniku I do dyrektywy
2003/87/WE, uwzględnione w unijnym systemie,
począwszy od 2013 r.
Na mocy art. 27 dyrektywy 2003/87/WE państwa człon
kowskie mogą wyłączyć pewne instalacje z systemu unij
nego, jeżeli zgłoszą Komisji każdą z nich nie później niż
do dnia 30 września 2011 r. oraz jeśli Komisja nie
wyrazi sprzeciwu. Do dnia dzisiejszego Komisja nie
otrzymała takich zgłoszeń ze strony państw członkow
skich. Uwzględnienie takich wyłączeń w przyszłych
dostosowaniach liczby uprawnień w całej Unii na 2013 r.
będzie możliwe.
Konieczne w tym kontekście może być wzięcie pod
uwagę dodatkowych informacji dotyczących liczby
uprawnień w całej Unii zgodnie z art. 9 dyrektywy
2003/87/WE, jak określono w decyzji 2010/384/UE,
gdy takie informacje będą dostępne. Uwzględnienie
takich dodatkowych informacji w przyszłych dostosowa
niach liczby uprawnień w całej Unii na 2013 r. będzie
możliwe.
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(11)

W odniesieniu do roku 2013 bezwzględna liczba upraw
nień w całej Unii, o której mowa w art. 9 dyrektywy
2003/87/WE, wynosi 1 930 883 949.

(12)

W odniesieniu do roku 2013 liczba uprawnień wyda
nych w odniesieniu do instalacji objętych systemem
unijnym w latach 2008–2012 na mocy art. 24 ust. 1
dyrektywy 2003/87/WE oraz dostosowanych przy
użyciu współczynnika liniowego, o którym mowa
w art. 9 wspomnianej dyrektywy, wynosi 1 328 218.

(13)

W odniesieniu do roku 2013 liczba uprawnień wyda
nych w odniesieniu do instalacji objętych systemem
unijnym, począwszy od roku 2013, oraz dostosowanych
przy użyciu współczynnika liniowego, o którym mowa
w art. 9 wspomnianej dyrektywy, wynosi 106 940 715.

(14)

Na podstawie art. 9 i 9a całkowita liczba uprawnień,
które mają zostać wydane, począwszy od roku 2013,
powinna
każdego
roku
ulegać
zmniejszeniu
o współczynnik liniowy wynoszący 1,74 %, tj.
o 37 435 387 uprawnień,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W odniesieniu do roku 2013 bezwzględna liczba uprawnień
w całej Unii, o której mowa w art. 9 i art. 9a ust. 1 i 2
dyrektywy 2003/87/WE, wynosi 2 039 152 882.
Artykuł 2
Decyzja 2010/384/UE zostaje uchylona.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(10)

Na podstawie informacji dostępnych od czasu przyjęcia
decyzji 2010/384/UE średnia roczna całkowita liczba
uprawnień wydanych przez państwa członkowskie
zgodnie z decyzjami Komisji dotyczącymi krajowych
planów rozdziału uprawnień na lata 2008–2012, brana
pod uwagę do obliczenia liczby uprawnień w całej Unii
zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, wynosi
2 037 227 209.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2010 r.
W imieniu Komisji
Connie HEDEGAARD

Członek Komisji

