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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Geneza 

W 2003 r. UE przyjęła pierwszy ważny regionalny system handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (ETS) na świecie, który został uruchomiony w 2005 r. W 2008 r. UE 

przyjęła dyrektywę zmieniającą, której celem było rozszerzenie zakresu systemu UE ETS i 

uwzględnienie w nim od 2012 r. emisji lotniczych.  

Rozszerzenie wywołało wiele kontrowersji i doprowadziło do poważnych problemów 

handlowych ze strategicznymi partnerami UE, jak USA, Chiny i Indie. Spowodowało również 

napłynięcie licznych skarg. Niestety próba rozszerzenia systemu UE ETS na lotnictwo 

poważnie osłabiła europejski przemysł lotniczy – zwłaszcza sektor lotniczy i kosmiczny – 

oraz nadszarpnęła reputację UE i państw członkowskich.  

Ostatecznie w 2012 r. Komisja Europejska nie miała innego wyboru niż podjęcie decyzji o 

tymczasowym odstępstwie, której obowiązywanie przedłużono w 2014 r. Decyzja ta była 

kluczowa dla ułatwienia procesu poszukiwania globalnego rozwiązania na szczeblu 

międzynarodowym. I rzeczywiście w październiku 2013 r. podczas 38. posiedzenia 

Zgromadzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego1 (ICAO) postanowiło 

opracować globalny środek rynkowy (GMBM), służący za podstawę porozumienia 

ogólnoświatowego, w celu osiągnięcia od 2020 r. wzrostu neutralnego pod względem emisji 

dwutlenku węgla (rezolucja A38-18).  

Mechanizm kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym 

(GMBM) 

W maju 2016 r., przed rozpoczęciem 39. zgromadzenia ICAO, delegacja komisji TRAN wraz 

ze sprawozdawczynią spotkała się w Montrealu z przewodniczącym Rady ICAO dr 

Olumuyiwą Benardem Aliu oraz z sekretarzem generalnym ICAO dr Fangiem Liu w celu 

omówienia kwestii GMBM. Nawiązano również konstruktywny dialog z najważniejszymi 

kanadyjskimi ministrami odpowiedzialnymi za lotnictwo i z innymi kluczowymi urzędnikami 

w Ottawie.  Sprawozdawczyni spotkała się w tym samym celu również z wysokimi rangą 

przedstawicielami Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA) Stanów 

Zjednoczonych oraz rządu kanadyjskiego.  

Ponadto w październiku 2016 r. delegacja ad hoc komisji TRAN/ENVI wzięła udział w 39. 

zgromadzeniu ICAO, uważnie monitorując negocjacje dotyczące GMBM. Komisarz do spraw 

transportu i jej zespół nawiązali bardzo dobrą współpracę z prezydencją Rady UE. 

Wyjątkowo konstruktywna atmosfera 39. zgromadzenia przyczyniła się do wypracowania 

długo wyczekiwanego porozumienia na szczeblu globalnym. 

Wynikiem prac była rezolucja zgromadzenia ICAO w sprawie GMBM (A39-3) z 

października 2016 r., która wprowadza mechanizm kompensacji i redukcji CO2 w 

międzynarodowym lotnictwie cywilnym w postaci systemu CORSIA2.  Kluczowymi 

                                                 
1 ICAO jest agencją ONZ zrzeszającą 191 państw, która zarządza administracją międzynarodowego lotnictwa 

cywilnego. 

 
2 CORSIA: mechanizm kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
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elementami systemu CORSIA są:  

 Każdy roczny wzrost całkowitych emisji CO2 pochodzących z międzynarodowego 

lotnictwa cywilnego przewyższający poziomy odnotowane w 2020 r. zostanie 

przeanalizowany. 

 Faza pilotażowa odbędzie się w latach 2021–2023. 

 Pierwsza faza potrwa od 2024 r. do 2026 r. Dotyczy to państw, które zgłosiły 

dobrowolną chęć udziału w mechanizmie.  

 W drugiej fazie trwającej od 2027 r. do 2035 r. wezmą udział wszystkie państwa z 

wyjątkiem państw wyłączonych.   

 Od dnia 21 kwietnia 2017 r. 67 państw reprezentujących ponad 87,5 % 

międzynarodowego lotnictwa cywilnego przystąpi dobrowolnie do udziału w 

mechanizmie kompensacji i redukcji CO2 w międzynarodowym lotnictwie cywilnym 

od momentu jego rozpoczęcia. Należy zauważyć, że wyrażenie przez państwo zgody 

na udział w mechanizmie jest rozumiane jako zobowiązanie do zastosowania się do 

wszystkich dalszych decyzji. 

 W porozumieniu przewidziano również dokonywany co trzy lata przegląd systemu 

CORSIA, który umożliwi wprowadzanie kolejnych ulepszeń.  

Obecnie eksperci Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE, we współpracy z 

ekspertami Komitetu ds. Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP) działającego w ramach 

ICAO opracowują szczegółowe normy techniczne mechanizmu, by zapewnić jego skuteczne i 

efektywne działanie.   

Stanowisko sprawozdawczyni 

Sprawozdawczyni całkowicie zgadza się z propozycją Komisji i już w przeszłości wyraziła 

swoje poparcie dla wprowadzenia globalnego systemu rynkowego. Jest również przekonana, 

że tylko globalne i pragmatyczne podejście pozwoli osiągnąć konkretne rezultaty. 

Jednocześnie jeśli Europa ma się rozwijać na arenie międzynarodowej, w naszym interesie 

leży, by nie regulować nadmiernie sektora lotnictwa, gdyż mogłoby to wyraźnie narazić na 

szkodę nasze linie lotnicze oraz europejski sektor lotniczy i kosmiczny, a także postawić nas 

w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do reszty świata.  

Jednostronne i osamotnione działania UE poprowadziły nas w niewłaściwą stronę. Niestety 

postęp technologiczny osiągnięty przez europejski sektor lotniczy i kosmiczny oraz 

usprawnienia operacyjne wprowadzone przez państwa członkowskie nie zostały w ogóle 

uwzględnione i spotkały się z całkowitym brakiem zrozumienia.  

Ponadto sprawozdawczyni pragnie również podkreślić brak uznania dla prawodawstwa 

przyjętego na poziomie UE w celu rozwiązania problemu zatłoczenia europejskiej przestrzeni 

powietrznej i poprawy przepływu ruchu. Komisja TRAN w pełni poparła sprawozdanie 

Foster z 2012 r. na temat wdrażania przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej (SES), wzywając do pełnego wdrożenia przez państwa członkowskie przepisów 

dotyczących SES, które promują trasy bezpośrednie, a tym samym pomagają redukować 

zużycie paliwa, emisje i ostatecznie ceny biletów dla konsumentów.  
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Ponadto wykorzystanie systemu nawigacji satelitarnej Galileo (GNSS1 i Copernicus) również 

przyczyniło się do ograniczenia emisji, podobnie jak wspólna inicjatywa technologiczna 

„Czyste niebo I” (budżet 1,6 mld EUR) oraz „Czyste niebo II” (budżet powyżej 4 mld EUR). 

Wspomniane projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowywanie nowej generacji 

samolotów i silników odniosły taki sukces, że dyskusje w sprawie projektu „Czyste niebo III” 

są już na zaawansowanym etapie.  

Należy również zaznaczyć, że państwa członkowskie, linie lotnicze, a także przemysł lotniczy 

i kosmiczny zainwestowały miliardy w zrównoważone alternatywne paliwa i są zdecydowane 

kontynuować inwestycje w przyszłości. ICAO podaje, że wynikiem netto tych działań jest 

prawie w 80 % wyższa wydajność współczesnych samolotów na pasażera na kilometr w 

stosunku do lat 60-tych.  

Wniosek 

Podsumowując, sprawozdawczyni jest zdecydowanie przekonana, że należy podkreślać 

postęp technologiczny w omawianym sektorze, zaznacza jednak, że wniosek Komisji 

koncentruje się na obecnie nadrzędnej potrzebie, jaką jest umożliwienie kontynuowania 

tymczasowego odstępstwa. Z tego powodu sprawozdawczyni stanowczo stwierdza, że 

Parlament powinien wesprzeć komisarz V. Bulc i jej zespół, dając czas na opracowanie 

konstruktywnego i wykonalnego globalnego środka rynkowego, który może uzyskać poparcie 

wszystkich uczestniczących państw oraz tych państw, które – mamy nadzieję – dołączą w 

przyszłości. Przeciwna sytuacja mogłaby spowodować brak międzynarodowego rozwiązania 

w najbliższej przyszłości. Dlatego w naszym interesie leży, abyśmy poparli w Parlamencie 

propozycję Komisji dotyczącą tymczasowego odstępstwa. 

                                                 
1 W 2012 r. sprawozdawczyni była również sprawozdawczynią komisji TRAN ds. opinii dotyczącej 

rozporządzenia (UE) nr 1285/2013 w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji 

satelitarnej 
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POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Podczas 21. konferencji stron 

Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC), która odbyła się w Paryżu w 

dniach od dnia 30 listopada do dnia 12 

grudnia 2015 r., przyjęto porozumienie o 

podjęciu bardziej zdecydowanych działań 

w wymiarze ogólnoświatowym w związku 

ze zmianą klimatu. Porozumienie paryskie 

określa między innymi cel długoterminowy 

zgodny z dążeniem do utrzymania 

światowego wzrostu temperatury znacznie 

poniżej 2 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej oraz do 

kontynuowania wysiłków na rzecz 

zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 

°C w stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej. Porozumienie to zostało 

zatwierdzone w imieniu Unii decyzją Rady 

(UE) 2016/1841. Porozumienie paryskie 

weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. 

Aby osiągnąć cel porozumienia 

paryskiego, strony będą przygotowywać, 

ogłaszać i utrzymywać kolejne ustalane na 

szczeblu krajowym wkłady. 

(1) Podczas 21. konferencji stron 

Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(UNFCCC), która odbyła się w Paryżu w 

dniach od dnia 30 listopada do dnia 12 

grudnia 2015 r., przyjęto porozumienie o 

podjęciu bardziej zdecydowanych działań 

w wymiarze ogólnoświatowym w związku 

ze zmianą klimatu. Porozumienie paryskie 

określa między innymi cel długoterminowy 

zgodny z dążeniem do utrzymania 

światowego wzrostu temperatury znacznie 

poniżej 2 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej oraz do 

kontynuowania wysiłków na rzecz 

zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 

°C w stosunku do poziomu sprzed epoki 

przemysłowej. Porozumienie to zostało 

zatwierdzone w imieniu Unii decyzją Rady 

(UE) 2016/1841. Porozumienie paryskie 

weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. 

Aby osiągnąć cel porozumienia 

paryskiego, strony będą przygotowywać, 

ogłaszać i utrzymywać kolejne ustalane na 

szczeblu krajowym wkłady, przy czym 

potrzebna jest stała wola polityczna w 

procesie podejmowania decyzji zgodnie z 

porozumieniem, aby zapewnić osiągnięcie 

jego celów. Należy jednak zauważyć, że w 

porozumieniu paryskim COP 21 

wykluczono zarówno międzynarodowe 

lotnictwo, jak i sektor morski, oraz 

zażądano, by w przypadku lotnictwa 

Organizacja Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) była 
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najwłaściwszym organem do 

przedstawienia wykonalnego mechanizmu 

kompensacji i redukcji CO2 w 

międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Wiążący cel osiągnięcia co 

najmniej 40 % redukcji do 2030 r. 

wewnętrznych emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce w 

porównaniu z 1990 r. został określony 

przez Radę Europejską w dniach 23–24 

października 2014 r. Na posiedzeniu w 

dniu 6 marca 2015 r. Rada formalnie 

zatwierdziła ten wkład UE i jej państw 

członkowskich jako zaplanowany, ustalony 

na szczeblu krajowym wkład na mocy 

porozumienia paryskiego. W konkluzjach 

Rady Europejskiej z października 2014 r. 

przewidziano, że wyznaczony cel zostanie 

zrealizowany wspólnie przez Unię w 

sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów, przy redukcji w 

sektorach objętych i nieobjętych unijnym 

systemem handlu uprawnieniami do emisji 

(EU ETS) w wysokości odpowiednio 43 % 

i 30 % do 2030 r. w porównaniu z rokiem 

2005. Osiągnięcie redukcji emisji wymaga 

współudziału wszystkich sektorów 

gospodarki. 

(3) Wiążący cel osiągnięcia co 

najmniej 40 % redukcji do 2030 r. 

wewnętrznych emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce w 

porównaniu z 1990 r. został określony 

przez Radę Europejską w dniach 23–24 

października 2014 r. Na posiedzeniu w 

dniu 6 marca 2015 r. Rada formalnie 

zatwierdziła ten wkład UE i jej państw 

członkowskich jako zaplanowany, ustalony 

na szczeblu krajowym wkład na mocy 

porozumienia paryskiego. W konkluzjach 

Rady Europejskiej z października 2014 r. 

przewidziano, że wyznaczony cel zostanie 

zrealizowany wspólnie przez Unię w 

sposób najbardziej racjonalny pod 

względem kosztów, przy redukcji w 

sektorach objętych i nieobjętych unijnym 

systemem handlu uprawnieniami do emisji 

(EU ETS) w wysokości odpowiednio 43 % 

i 30 % do 2030 r. w porównaniu z rokiem 

2005. Osiągnięcie redukcji emisji wymaga 

współudziału wszystkich sektorów 

gospodarki i w tym celu Komisja powinna 

zapewnić platformę do wymiany między 

państwami członkowskimi najlepszych 

praktyk oraz doświadczeń w sektorze 

niskoemisyjnej mobilności. 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(4) Unia i jej państwa członkowskie od 

1997 r. dążą do osiągnięcia 

międzynarodowego porozumienia w 

sprawie ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych z lotnictwa, a od 2008 r. 

obowiązują w UE przepisy mające na celu 

ograniczenie wpływu działalności lotniczej 

na zmianę klimatu w ramach unijnego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji 

(EU ETS), który funkcjonuje od 2005 r. W 

celu przyspieszenia postępów na forum 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) Unia dwukrotnie 

przyjęła ograniczone w czasie odstępstwa 

od EU ETS, tak aby ograniczyć obowiązki 

w zakresie przestrzegania wymogów do 

emisji pochodzących z lotów między 

lotniskami znajdującymi się na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG), z uwzględnieniem równego 

traktowania operatorów statków 

powietrznych na trasach, gdziekolwiek 

mają swoją siedzibę. W ramach ostatniego 

odstępstwa od systemu EU ETS – 

rozporządzenia (UE) nr 421/2014 

Parlamentu Europejskiego i Rady – 

ograniczono obowiązki w zakresie 

przestrzegania wymogów do lotów 

wewnątrz EOG w latach 2013–2016 oraz 

przewidziano ewentualne zmiany zakresu 

stosowania tego systemu w odniesieniu do 

lotów do i z lotnisk znajdujących się poza 

EOG począwszy od dnia 1 stycznia 2017 

r., po przeglądzie określonym w tym 

rozporządzeniu. 

(4) Unia i jej państwa członkowskie od 

1997 r. dążą do osiągnięcia 

międzynarodowego porozumienia w 

sprawie ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych z lotnictwa, a od 2008 r. 

obowiązują w UE przepisy mające na celu 

ograniczenie wpływu działalności lotniczej 

na zmianę klimatu w ramach unijnego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji 

(EU ETS), który funkcjonuje od 2005 r. 

Poza tym państwa członkowskie 

zobowiązały się od 2004 r. i ponownie od 

2008 r. do utworzenia jednolitej 

europejskiej przestrzeni powietrznej, 

uwzględniając rosnące w kolejnych latach 

natężenie ruchu lotniczego. W celu 

osiągnięcia postępów w zarządzaniu 

ruchem lotniczym należy przyspieszyć 

wdrażanie Wspólnego Przedsięwzięcia 

SESAR i promować innowacyjne 

technologie w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia „Czyste niebo”. Do 

dodatkowych postępów w zakresie 

redukcji emisji w ruchu lotniczym 

powinno przyczynić się wprowadzenie 

przez Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) globalnego 

środka rynkowego. Z tego względu 

przyznano odstępstwa od obowiązków w 

zakresie przestrzegania wymogów 

dotyczących emisji pochodzących z lotów 

między lotniskami znajdującymi się na 

terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG), z uwzględnieniem 

równego traktowania operatorów statków 

powietrznych na trasach, gdziekolwiek 

mają swoją siedzibę. W ramach ostatniego 

odstępstwa od systemu EU ETS – 

rozporządzenia (UE) nr 421/2014 

Parlamentu Europejskiego i Rady – 

ograniczono obowiązki w zakresie 

przestrzegania wymogów do lotów 

wewnątrz EOG w latach 2013–2016 oraz 

przewidziano ewentualne zmiany zakresu 

stosowania tego systemu w odniesieniu do 

lotów do i z lotnisk znajdujących się poza 

EOG począwszy od dnia 1 stycznia 2017 

r., po przeglądzie określonym w tym 
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rozporządzeniu. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W świetle rezolucji przyjętej na 39. 

zgromadzeniu ICAO w październiku 2016 

r. w sprawie wdrożenia globalnego środka 

rynkowego od 2021 r., mającego na celu 

offsetowanie emisji z lotnictwa 

międzynarodowego ponad poziom z 2020 

r., uznaje się za właściwe, aby 

kontynuować obowiązujące obecnie 

odstępstwo w oczekiwaniu na dalsze 

postępy w zakresie opracowywania i 

wprowadzania w życie globalnego środka 

rynkowego. W tym względzie na rok 2018 

planowane jest przyjęcie norm i zalecanych 

praktyk ICAO w celu uzupełnienia tej 

rezolucji i wdrożenia globalnego systemu. 

Jednakże konkretne jego uruchomienie 

będzie wymagało podjęcia działań przez 

strony ICAO na szczeblu krajowym. 

Ponadto ICAO musi opracować zasady 

zarządzania, w tym system rejestrów. W 

związku z tym należy przedłużyć obecnie 

obowiązujące odstępstwo od obowiązków 

w ramach systemu EU ETS w odniesieniu 

do lotów do i z państw trzecich, z 

zastrzeżeniem przeglądu wdrożenia 

programu Międzynarodowej Organizacji 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w celu 

promowania dynamiki w ICAO i 

ułatwienia uruchomienia systemu ICAO. 

W związku z przedłużeniem odstępstwa 

ilość uprawnień przeznaczonych do 

sprzedaży na aukcji i wydawanych 

nieodpłatnie, w tym ze specjalnej rezerwy, 

powinna być taka sama, jaka 

odpowiadałaby rokowi 2016 i powinna być 

proporcjonalna do ograniczenia obowiązku 

przekazania uprawnień. 

(5) W świetle rezolucji przyjętej na 39. 

zgromadzeniu ICAO w październiku 2016 

r. w sprawie wdrożenia globalnego środka 

rynkowego od 2021 r., mającego na celu 

offsetowanie emisji z lotnictwa 

międzynarodowego ponad poziom z 2020 

r., uznaje się za właściwe, aby 

kontynuować obowiązujące obecnie 

odstępstwo w oczekiwaniu na dalsze 

postępy w zakresie opracowywania i 

wprowadzania w życie globalnego środka 

rynkowego. W tym względzie na rok 2018 

planowane jest przyjęcie norm i zalecanych 

praktyk ICAO w celu uzupełnienia tej 

rezolucji i wdrożenia globalnego systemu 

najpóźniej do 2021 r. Jednakże konkretne 

jego uruchomienie będzie wymagało 

podjęcia działań przez strony ICAO na 

szczeblu krajowym. Ponadto ICAO musi 

opracować zasady zarządzania, w tym 

system rejestrów. W związku z tym należy 

przedłużyć obecnie obowiązujące 

odstępstwo od obowiązków w ramach 

systemu EU ETS w odniesieniu do lotów 

do i z państw trzecich, z zastrzeżeniem 

przeglądu wdrożenia programu 

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO), w celu promowania 

dynamiki w ICAO, ułatwienia 

uruchomienia systemu ICAO oraz 

uniknięcia pokrywania się z 

zobowiązaniami w ramach unijnego 

systemu ETS. W związku z przedłużeniem 

odstępstwa ilość uprawnień 

przeznaczonych do sprzedaży na aukcji i 

wydawanych nieodpłatnie, w tym ze 

specjalnej rezerwy, powinna być taka 

sama, jaka odpowiadałaby rokowi 2016 i 

powinna być proporcjonalna do 
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ograniczenia obowiązku przekazania 

uprawnień. Aby zmniejszyć emisje CO2 z 

lotnictwa, Unia kontynuuje prace wraz z 

wspierającymi państwami członkowskimi 

w celu wykorzystania dochodów 

uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji 

na takie projekty, jak SESAR, „Czyste 

niebo” i inne innowacyjne projekty. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Biorąc pod uwagę, że kluczowe 

elementy globalnego środka rynkowego 

muszą dopiero zostać opracowane, a jego 

wdrażanie zależy od ustawodawstwa 

krajowego w państwach członkowskich i 

regionach, uważa się za stosowne, aby 

dokonać przeglądu dopiero wtedy, gdy 

będą znane charakter i treść tych 

instrumentów prawnych i z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed uruchomieniem 

globalnego środka rynkowego ICAO, a 

następnie przedłożyć sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 

sprawozdaniu należy uwzględnić wszelkie 

normy lub inne instrumenty przyjęte przez 

ICAO, działania podejmowane przez 

państwa trzecie w celu wprowadzenia 

globalnego środka rynkowego, tak aby 

miał on zastosowanie do emisji od 2021 r., 

oraz inne istotne zmiany na szczeblu 

międzynarodowym (np. przepisy w ramach 

UNFCCC i porozumienia paryskiego w 

sprawie rynku i rozliczania emisji). W 

sprawozdaniu tym należy rozważyć, jak 

wdrożyć te instrumenty do prawa unijnego 

w drodze przeglądu EU ETS. Powinno 

ono również uwzględniać przepisy mające 
zastosowanie do lotów wewnątrz EOG, w 

zależności od przypadku. Sprawozdaniu 

temu powinny towarzyszyć, w stosownych 

przypadkach, wniosek do Parlamentu 

Europejskiego i Rady z zagwarantowaniem 

(6) Biorąc pod uwagę, że kluczowe 

elementy globalnego środka rynkowego 

muszą dopiero zostać opracowane, a jego 

wdrażanie zależy od ustawodawstwa 

krajowego w państwach członkowskich i 

regionach, uważa się za stosowne, aby 

dokonać przeglądu dopiero wtedy, gdy 

będą znane charakter i treść tych 

instrumentów prawnych i z odpowiednim 

wyprzedzeniem przed uruchomieniem 

globalnego środka rynkowego ICAO, a 

następnie przedłożyć sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Aby zapewnić sukces tego mechanizmu, 

Unia nadal wspiera państwa członkowskie 

i utrzymuje bliską współpracę z ICAO, 

pełniąc rolę obserwatora, tak aby 

zachęcać do zapewniania przejrzystości 

informacji i postępów w odniesieniu do 

umowy ICAO. W sprawozdaniu należy 

uwzględnić wszelkie normy lub inne 

instrumenty przyjęte przez ICAO, działania 

podejmowane przez państwa trzecie w celu 

wprowadzenia globalnego środka 

rynkowego, tak aby miał on zastosowanie 

do emisji od 2021 r., oraz inne istotne 

zmiany na szczeblu międzynarodowym 

(np. przepisy w ramach UNFCCC i 

porozumienia paryskiego w sprawie rynku 

i rozliczania emisji). W sprawozdaniu tym 

należy rozważyć, jak wdrożyć te 

instrumenty do prawa unijnego oraz 
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wkładu lotnictwa w unijne zobowiązanie 

na 2030 r. do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce. 

przepisów mających zastosowanie do 

lotów wewnątrz EOG. Sprawozdaniu temu 

powinny towarzyszyć, w stosownych 

przypadkach, wniosek do Parlamentu 

Europejskiego i Rady z zagwarantowaniem 

wkładu lotnictwa w unijne zobowiązanie 

na 2030 r. do zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce. W 

sprawozdaniu należy również uwzględnić 

ambicje i ogólną integralność 

środowiskową globalnego środka 

rynkowego, w tym cele i wymogi 

porozumienia paryskiego. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Należy również wziąć pod uwagę, 

że sukces mechanizmu kompensacji i 

redukcji CO2 w międzynarodowym 

lotnictwie cywilnym (CORSIA), po 

uzgodnieniu w ICAO, będzie zależał od 

unikania sprzecznych lub podwójnych 

mechanizmów na poziomie krajowym i 

regionalnym, w celu zapobiegania 

zakłóceniom konkurencji i 

niedopuszczalnym obciążeniom 

administracyjnym. Do sukcesu tego 

mechanizmu przyczyni się również pełne 

wdrożenie jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej, którego celem jest 

defragmentacja europejskiej przestrzeni 

powietrznej, a tym samym zmniejszenie 

śladu środowiskowego lotnictwa. Ponadto 

przy wdrażaniu CORSIA w Unii należy 

uwzględnić odbywający się co trzy lata 

przegląd, który pozwoli na wprowadzanie 

kolejnych ulepszeń do mechanizmu. 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) Na poziomie Unii przyjęto kilka 

aktów ustawodawczych, których celem jest 

zapobieganie fragmentacji europejskiej 

przestrzeni powietrznej, aby usprawnić 

przepływ ruchu lotniczego i kontrolę 

przestrzeni powietrznej, doprowadzając w 

ten sposób do redukcji emisji. W Unii 

należy postrzegać mechanizm CORSIA 

jako „pakiet środków” ICAO, obok 

pełnego wdrożenia przez państwa 

członkowskie przepisów dotyczących 

jednolitej europejskiej przestrzeni 

powietrznej, Wspólnego Przedsięwzięcia 

SESAR, wykorzystania GNSS do 

nawigacji satelitarnej oraz wspólnych 

inicjatyw technologicznych, takich jak 

„Czyste niebo I” i „Czyste niebo II”. 

Wszystkie dochody z tytułu przyszłych 

aukcji uprawnień do emisji powinny 

zostać wyodrębnione na rozwój 

powyższych programów badawczo-

rozwojowych, a także na wspólne projekty 

mające na celu opracowanie zestawu 

podstawowych zdolności 

interoperacyjnych we wszystkich 

państwach członkowskich, w 

szczególności tych doskonalących wspólną 

infrastrukturę nawigacji lotniczej, 

zapewnianie usług nawigacji lotniczej i 

wykorzystywanie przestrzeni powietrznej, 

co jest konieczne do wdrożenia 

centralnego planu ATM. Ponadto 

Komisja powinna składać Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

dotyczące działań na rzecz wdrożenia 

globalnego środka rynkowego, 

podejmowanych przez państwa 

członkowskie w celu ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych z lotnictwa, z 

uwzględnieniem informacji dotyczących 

wykorzystywania dochodów, 

przekazywanych przez państwa 

członkowskie zgodnie z art. 17 

rozporządzenia (UE) nr 525/2013. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W ramach uproszczenia i aby 

ograniczyć zadania administracyjne dla 

najmniejszych operatorów statków 

powietrznych, operatorzy statków 

powietrznych wykonujących niezarobkowe 

przewozy lotnicze i emitujących mniej niż 

1000 ton CO2 rocznie nadal powinni być 

uznawani za spełniających wymogi 

dyrektywy 2003/87/WE przez kolejne 

dziesięć lat, w którym to czasie powinny 

zostać opracowane środki, tak aby w 

przyszłości wszyscy operatorzy 

przyczyniali się do redukcji emisji. 

(8) W ramach uproszczenia i aby 

ograniczyć zadania administracyjne dla 

najmniejszych operatorów statków 

powietrznych i regionów najbardziej 

oddalonych, operatorzy statków 

powietrznych wykonujących niezarobkowe 

przewozy lotnicze i emitujących mniej niż 

1000 ton CO2 rocznie nadal powinni być 

uznawani za spełniających, a regiony 

najbardziej oddalone nadal powinny być 

uznawane za spełniające wymogi 

dyrektywy 2003/87/WE. Należy również 

powtórzyć, że lit. a)–k) w sekcji 

„Działalność lotnicza” w załączniku I do 

dyrektywy 2003/87/WE wprowadzają 

wyjątki od kategorii działalności, do 

których dyrektywa ta ma zastosowanie. W 

ramach proponowanego przeglądu, o 

którym mowa w art. 28 b, należy 

potwierdzić dalsze wykluczenie tych lotów.  

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 3 d – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) art. 3d ust. 4 akapit pierwszy 

otrzymuje brzmienie: 

Do państw członkowskich należy 

określenie, w jaki sposób wykorzystane 

zostaną dochody uzyskane z rozdzielania 

przydziałów w drodze sprzedaży 

aukcyjnej. Dochody te powinny być 

wykorzystane do przeciwdziałania 

zmianom klimatu w UE i w państwach 

trzecich, między innymi na środki mające 
na celu ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, do dokonania dostosowań 

Do państw członkowskich należy 

określenie, w jaki sposób wykorzystane 

zostaną dochody uzyskane z rozdzielania 

przydziałów w drodze sprzedaży 

aukcyjnej, pod warunkiem że dochody te 

zostaną wyodrębnione na finansowanie 

wspólnych projektów i projektów 

badawczych mających na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z 

lotnictwa, takich jak Wspólne 
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z myślą o skutkach zmian klimatu w UE i 

w państwach trzecich, zwłaszcza w 

krajach rozwijających się, do 

finansowania badań i rozwoju w zakresie 

łagodzenia i dostosowań, w szczególności 

w dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego, do ograniczenia emisji poprzez 

transport niskoemisyjny, i na pokrycie 

kosztów administrowania systemem 

wspólnotowym. Wpływy ze sprzedaży 

aukcyjnej powinny również być 

przekazywane na rzecz Globalnego 

Funduszu Efektywności Energetycznej 

oraz Energii Odnawialnej, a także na 

finansowanie środków mających na celu 

zapobieganie wylesianiu. 

Przedsięwzięcie SESAR i wspólne 

inicjatywy technologiczne „Czyste niebo” 

oraz wszelkie inicjatywy umożliwiające 

szerokie rozpowszechnienie GNSS do 

nawigacji satelitarnej i zdolności 

interoperacyjnych we wszystkich 

państwach członkowskich, w 

szczególności tych doskonalących 

wspólną infrastrukturę nawigacji 

lotniczej, zapewnianie usług nawigacji 

lotniczej i wykorzystywanie przestrzeni 

powietrznej. Przejrzystość wykorzystania 

dochodów uzyskanych z aukcji uprawnień 

do emisji na mocy dyrektywy 2003/87/WE 

ma zasadnicze znaczenie dla wspierania 

zobowiązań Unii. 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) dodaje się pkt ba) w brzmieniu: 

 ba) wszystkich emisji pochodzących z 

lotów pomiędzy lotniskami znajdującymi 

się w EOG, wykonanych w wyniku 

przekierowania lotu, o którym mowa w lit. 

a) i b), na lotnisko znajdujące się w EOG 

w każdym roku kalendarzowym od dnia 1 

stycznia 2017 r. z zastrzeżeniem 

przeglądu, o którym mowa w art. 28b. 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – podpunkt i 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28a – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., na 

zasadzie odstępstwa od artykułów 3d–3f 

oraz do czasu wejścia w życie zmian w 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., na 

zasadzie odstępstwa od artykułów 3d–3f 

oraz do czasu wejścia w życie zmian w 
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następstwie przeglądu, o którym mowa w 

art. 28b, operatorom statków powietrznych 

wydaje się co roku liczbę uprawnień, która 

odpowiada rokowi 2016. Począwszy od 

2021 r., liczba uprawnień podlega 

zastosowaniu współczynnika liniowego, o 

którym mowa w art. 9. 

następstwie przeglądu, o którym mowa w 

art. 28b, operatorom statków powietrznych 

wydaje się co roku liczbę uprawnień, która 

odpowiada rokowi 2016. 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) w art. 28a skreśla się ust. 8. 

8. Komisja informuje regularnie, a 

przynajmniej raz w roku, Parlament 

Europejski i Radę o postępach w 

negocjacjach prowadzonych w ramach 

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) oraz o swoich 

wysiłkach na rzecz zwiększania 

międzynarodowej akceptacji 

mechanizmów rynkowych wśród państw 

trzecich. Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 

r. Komisja przedstawi Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 

temat działań służących wprowadzeniu w 

życie międzynarodowego porozumienia w 

sprawie międzynarodowego środka 

rynkowego od 2020 r., który ograniczy 

emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa w 

niedyskryminujący sposób, w tym na 

temat informacji dotyczących 

wykorzystywania dochodów przekazanych 

przez państwa członkowskie zgodnie 

z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 

525/2013. 

 

W sprawozdaniu tym Komisja rozważa i w 

stosownych przypadkach przedstawia 

propozycje będące reakcją na te 

wydarzenia w odniesieniu do 

odpowiedniego zakresu emisji z lotów do i 

z lotnisk znajdujących się w państwach 

spoza EOG począwszy od dnia 1 stycznia 
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2017 r. . W sprawozdaniu tym Komisja 

uwzględni również rozwiązania dotyczące 

innych kwestii, jakie mogą wyniknąć w 

związku ze stosowaniem ust. 1–4 

niniejszego artykułu, przy jednoczesnym 

zachowaniu równego traktowania 

wszystkich operatorów statków 

powietrznych na tej samej trasie. 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przedkłada sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 

sprawie odpowiednich norm ICAO lub 

innych instrumentów prawnych, jak 

również w sprawie krajowych środków 

podejmowanych przez państwa trzecie w 

celu wprowadzenia globalnego środka 

rynkowego, który ma być stosowany do 

emisji od 2021 r., oraz innych istotnych 

zmian na szczeblu międzynarodowym. 

1. Komisja regularnie – przynajmniej 

raz w roku – przedkłada sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 

sprawie odpowiednich norm i zalecanych 

metod postępowania ICAO (SARPs), 

zatwierdzonych przez Radę ICAO zaleceń 

dotyczących globalnego środka 

rynkowego lub innych instrumentów 

prawnych, jak również w sprawie 

krajowych środków podejmowanych przez 

państwa trzecie w celu wprowadzenia 

globalnego środka rynkowego, który ma 

być stosowany do emisji od 2021 r., oraz 

innych istotnych zmian na szczeblu 

międzynarodowym. Komisja przedkłada 

również sprawozdanie w sprawie działań 

podejmowanych przez ICAO w celu 

ustanowienia wiarygodnego 

długoterminowego celu dla sektora. 
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