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Poprawka 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek stwarza zły precedens, podważa przewidywalność dla podmiotów działających na 
rynku w sektorze lotnictwa oraz jest sprzeczny z celami dobrego stanowienia prawa. Ponadto 
szkodzi wiarygodności uregulowań unijnych dla świata zewnętrznego.

Poprawka 9
Matthias Groote

Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

uwzględniając art. 2 ust. 2 Protokołu 
z Kioto, który został zatwierdzony decyzją 
Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą 
zatwierdzenia przez Wspólnotę 
Europejską Protokołu z Kioto do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
i wspólnej realizacji wynikających z niego 
zobowiązań (2002/358/WE),

Or. de

Poprawka 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zobowiązanie Unii do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. 
obejmuje emisje CO2 pochodzące z lotów 
międzynarodowych i dlatego jest jasne, że 
lotnictwo musi przyczynić się do realizacji 
unijnych celów klimatycznych; Jeżeli 
wpływ lotnictwa na zmiany klimatu będzie 
nadal wzrastał w dotychczasowym tempie, 
redukcje osiągnięte przez inne sektory 
zostaną w poważnym stopniu 
zniwelowane. Należy również zauważyć, 
że sektor lotnictwa korzysta z szeregu 
subsydiów. Nie podlega podatkowi od 
wartości dodanej jak inne usługi 
konsumenckie w Unii, nie ma podatku 
paliwowego na działalność lotniczą, a 
branża korzysta z bardzo hojnych 
uregulowań o pomocy państwa, jak 
wskazano w komunikacie Komisji z 
9 grudnia 2005 r. „Wspólnotowe wytyczne 
w zakresie finansowania portów 
lotniczych i pomocy państwa na 
rozpoczęcie działalności dla linii 
lotniczych oferujących przeloty z 
regionalnych portów lotniczych”.

Or. en

Poprawka 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby ułatwić postęp i nadać bieg 
procesowi, pożądane jest odroczenie 
egzekwowania wymogów dotyczących 
lotów na lotniska i z lotnisk poza Unią i 
obszarami mającymi ścisłe powiązania 
gospodarcze z Unią, dzielącymi z nią 
zaangażowanie w zwalczanie zmiany 

(2) Aby ułatwić postęp i nadać bieg 
procesowi rozwiązywania na światowym 
szczeblu problemu emisji pochodzących z 
lotnictwa, do którego zobowiązały się 
wspólnie państwa członkowskie ICAO,
pożądane jest odroczenie egzekwowania 
wymogów dotyczących lotów na lotniska i 
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klimatu, które to wymogi powstały przed 
Zgromadzeniem ICAO w 2013 r. Nie 
należy zatem podejmować działań 
przeciwko operatorom statków 
powietrznych w odniesieniu do wymogów 
wynikających z dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, które 
powstały przed 1 stycznia 2014 r. w 
zakresie raportowania zweryfikowanych 
emisji i powiązanego umarzania uprawnień 
w odniesieniu do lotów na te lotniska i z 
tych lotnisk. Operatorzy statków 
powietrznych, którzy pragną nadal spełniać 
te wymogi, powinni mieć taką możliwość.

z lotnisk poza Unią oraz poza państwami 
EFTA, które wdrożyły w swoim prawie 
dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającą system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Nie należy 
zatem podejmować działań przeciwko 
operatorom statków powietrznych w 
odniesieniu do wymogów wynikających z 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, które 
powstały przed 1 maja 2014 r. w zakresie 
raportowania zweryfikowanych emisji i 
powiązanego umarzania uprawnień w 
odniesieniu do lotów na te lotniska i z tych 
lotnisk. Operatorzy statków powietrznych, 
którzy pragną nadal spełniać te wymogi, 
powinni mieć taką możliwość.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka należycie rozróżnia państwa, które stosują dyrektywę, i państwa 
trzecie oraz przypomina, że zobowiązanie do rozwiązania kwestii emisji pochodzących z 
lotnictwa jest wspólnym zobowiązaniem państw członkowskich ICAO, a nie tylko UE.

Poprawka 12
Martin Callanan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Unia Europejska zachęca 
Zgromadzenie ICAO, by uzgodniło 
ogólnoświatowy środek rynkowy (ŚR) 
wraz z realistycznym harmonogramem 
jego wdrożenia oraz w ramach ułatwiania 
kompleksowego stosowania krajowych i 
regionalnych ŚR do lotnictwa 
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międzynarodowego, zanim zostanie 
zastosowany ogólnoświatowy ŚR.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka pozwoli uniknąć stosowania potencjalnie mocnego języka, który mógłby zaszkodzić 
prowadzonym obecnie rozmowom, co z kolei mogłoby nieodwracalnie wzbudzić lęki 
pozostałych stron negocjacji.

Poprawka 13
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W celu zbudowania na szczeblu 
międzynarodowym zaufania do unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych, o ile wymagają tego 
nadrzędne zasady budżetowe państw 
członkowskich, takie jak zasada jedności i 
powszechności, dochody z aukcji 
przydziałów lub inne równoważne kwoty 
powinny być wykorzystywane do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
do dostosowania się do skutków zmian 
klimatu w Unii i krajach trzecich, 
finansowania badań i rozwoju w zakresie 
ograniczeń emisji i dostosowań oraz do 
pokrycia kosztów administrowania 
systemem unijnym. Dochody ze sprzedaży 
aukcyjnej powinny być również 
przeznaczane na transport niskoemisyjny. 
Wpływy ze sprzedaży aukcyjnej powinny w 
szczególności być przekazywane na rzecz 
Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej i 
ekofunduszu klimatycznego zgodnie z 
Ramową konwencją Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
oraz na finansowanie środków mających 
na celu zapobieganie wylesianiu, a także 
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na ułatwienie dostosowań w krajach 
rozwijających się.

Or. en

Uzasadnienie

W czasie negocjacji nad obecną dyrektywą Parlament Europejski nalegał na prawnie wiążące 
przeznaczanie środków. W owym czasie państwa członkowskie nie były jeszcze gotowe do 
akceptacji i w dyrektywie zawarto jedynie zalecenie. Akceptacja unijnego systemu byłaby 
łatwiejsza, gdyby państwa członkowskie zgodziły się na dużo jaśniejsze zobowiązanie. Można 
wraz z krajami trzecimi tworzyć wspólne projekty badawcze dotyczące technologii 
zmniejszania emisji w lotnictwie. Wkład w dostosowanie i ograniczenie emisji obejmujący 
dwa fundusze ONZ byłyby bardzo pomocny dla ułatwienia wsparcia dla krajów rozwijających 
się.

Poprawka 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W celu zbudowania na szczeblu 
międzynarodowym zaufania do unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych, wszelkie przychody ze 
stosowania unijnego systemu do branży 
lotniczej powinny być wykorzystywane na 
ograniczanie środowiskowych skutków 
takich emisji i na wkład do 
międzynarodowego finansowania kwestii 
klimatycznych zgodnie z ramową 
konwencją Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu. W ramach 
porozumienia w sprawie skutecznego, 
opartego na połączeniach, globalnego 
środka rynkowego (ŚR) o znaczącym 
potencjale zmniejszenia skutków lotnictwa 
dla klimatu Unia powinna także 
zobowiązać się do przeznaczania 
wszelkich przychodów powstałych na 
podstawie takiego środka na ekofundusz 
klimatyczny zgodnie z ramową konwencją 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
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klimatu, tak by odzwierciedlić zasadę 
wspólnych, choć zróżnicowanych zadań i 
odpowiednich zdolności.

Or. en

Uzasadnienie

Postępy na drodze do globalnego środka rynkowego w lotnictwie bylyby ułatwione, gdyby UE 
uzgodniła, że przychody będą przeznaczane na międzynarodowe finansowanie kwestii 
klimatycznych. UE zobowiązała się w porozumieniu z Kopenhagi, a następnie w decyzjach 
podjętych na konferencji stron UNFCCC, do zwiększenia łącznego międzynarodowego 
finansowania kwestii klimatycznych na rzecz działań klimatycznych podejmowanych przez 
kraje rozwijające się do 100 mld USD rocznie do 2020 r. Unijny system handlu emisjami 
powinien nadal obejmować lotnictwo międzynarodowe, dopóki nie zostanie wdrożony 
skuteczny, globalny system o istotnym wpływie pozwalającym ograniczyć skutki klimatyczne 
branży.

Poprawka 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły – przypis 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W tym państwami EFTA, państwami, 
które podpisały z Unią traktat o 
przystąpieniu, oraz terytoriami zależnymi i 
terytoriami państw członkowskich EOG.

1. W tym państwami EOG, państwami, 
które podpisały z Unią traktat o 
przystąpieniu, oraz terytoriami zależnymi i 
terytoriami państw członkowskich EOG.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa EFTA zgodziły się na włączenie dyrektywy 2003/87/WE do swojego 
prawa krajowego; uczyniły to tylko państwa EFTA, które jednocześnie są członkami EOG 
(czyli Islandia, Liechtenstein i Norwegia, ale nie Szwajcaria). Należy zatem odnieść się do 
państw EOG, a nie EFTA.

Poprawka 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
odstępstwo to powinno mieć zastosowanie 
wyłącznie do operatorów statków 
powietrznych, którzy nie otrzymali 
bezpłatnych uprawnień lub zwrócili 
wszystkie bezpłatne uprawnienia 
przyznane im w odniesieniu do tej 
działalności w 2012 r. Z tego samego 
względu uprawnień tych nie należy 
uwzględniać do celu obliczania praw do 
stosowania międzynarodowych jednostek 
w ramach dyrektywy 2003/87/WE.

(3) Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, 
odstępstwo to powinno mieć zastosowanie 
wyłącznie do operatorów statków 
powietrznych, którzy nie otrzymali 
bezpłatnych uprawnień lub zwrócili 
wszystkie bezpłatne uprawnienia 
przyznane im w odniesieniu do tej 
działalności w 2012 r. Z tego samego 
względu uprawnień tych nie należy 
uwzględniać do celu obliczania praw do 
stosowania międzynarodowych jednostek 
w ramach dyrektywy 2003/87/WE, z 
wyjątkiem jednostek nabytych przed 
wejściem w życie niniejszej decyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne wydaje się zapewnienie pewności prawa i niepenalizowanie uczciwych 
przedsiębiorstw, które przygotowywały się do stosowania dyrektywy w sprawie ruchu 
lotniczego przez cały rok 2012. Powyższy przepis umożliwia także jednakowe traktowanie 
operatorów, czy korzystają oni z przedmiotowego odstępstwa, czy też nie.

Poprawka 17
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Odroczenie uwzględniania lotów 
międzykontynentalnych w unijnym 
systemie handlu uprawnieniami do emisji 
(UE-ETS) do września 2013 r. stanowi 
wyjątek, a jego celem jest posunięcie 
naprzód negocjacji w ICAO 
i doprowadzenie ich do końca. Jeżeli 
konkretny plan działania, wiążące cele 
i środki rynkowe dotyczące ograniczenia 
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emisji w transporcie lotniczym nie zostaną 
uzgodnione, system UE-ETS będzie 
ponownie obowiązywał w odniesieniu do 
wszystkich lotów międzynarodowych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy jednoznacznie określić, że ICAO otrzyma czas wyłącznie na doprowadzenie 
osiągniętych postępów do konkretnego końca. Jeżeli to się nie uda, jedyną dalszą możliwością 
pozostaje ponowne obowiązywanie UE-ETS w odniesieniu do wszystkich lotów.

Poprawka 18
Martin Callanan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji i osłabienia integralności 
środowiskowej systemu unijnego obecne 
odstępstwo powinno się stosować przez 
jeden rok. Dalsze działania prawodawcze 
na szczeblu unijnym będą wskazane tylko 
wówczas, gdy w Zgromadzeniu ICAO 
osiągnięte zostaną jasne i wystarczające 
postępy w sprawie emisji z lotnictwa 
międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka pozwoli ponownie uniknąć języka, który mógłby zaszkodzić prowadzonym obecnie 
rozmowom, co z kolei mogłoby nieodwracalnie wzbudzić lęki pozostałych stron negocjacji.

Poprawka 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia jest zobowiązana do 
zmniejszenia swoich emisji CO2, w tym 
emisji pochodzących z lotnictwa. Dla 
osiągnięcia znacznych redukcji emisji 
żaden szczególny sektor gospodarki 
unijnej nie powinien podlegać odstępstwu. 
W tym względzie należy zauważyć, że 
branża lotnicza korzysta z szeregu 
subwencji, nie podlega podatkowi od 
wartości dodanej, a na działalność 
lotniczą nie nałożono podatku 
paliwowego. Lotnictwo korzysta także z 
hojnych uregulowań o pomocy państwa, 
jak wskazano w komunikacie Komisji z 
9 grudnia 2005 r. „Wspólnotowe wytyczne 
w zakresie finansowania portów 
lotniczych i pomocy państwa na 
rozpoczęcie działalności dla linii 
lotniczych oferujących przeloty z 
regionalnych portów lotniczych”.

Or. en

Poprawka 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 16 dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie nie 
podejmują działań przeciwko operatorom 
statków powietrznych w odniesieniu do 
wymogów określonych w art. 12 ust. 2a i 
art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, które 
powstały przed 1 stycznia 2014 r., w 
odniesieniu do lotów na lotniska lub z 
lotnisk znajdujących się w państwach poza 
Unią Europejską, które nie są członkami 
EFTA, terytoriami zależnymi, terytoriami 

W drodze odstępstwa od art. 16 dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie nie 
podejmują działań przeciwko operatorom 
statków powietrznych w odniesieniu do 
wymogów określonych w art. 12 ust. 2a i 
art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, które 
powstały przed 1 maja 2014 r., w 
odniesieniu do lotów na terytorium Unii 
Europejskiej i z lotnisk znajdujących się w 
państwach poza Unią Europejską, jeżeli 
tym operatorom statków powietrznych nie 
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państw członkowskich EOG, ani 
państwami które podpisały z Unią traktat 
o przystąpieniu, jeżeli tym operatorom 
statków powietrznych nie wydano 
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do 
tej działalności na 2012 r. lub, jeżeli 
operatorom wydano takie uprawnienia, 
zwrócili oni odpowiednią liczbę uprawnień 
państwom członkowskim w celu 
anulowania.

wydano bezpłatnych uprawnień w 
odniesieniu do tej działalności na
odpowiedni rok lub, jeżeli operatorom 
wydano takie uprawnienia, zwrócili oni 
odpowiednią liczbę uprawnień państwom 
członkowskim w celu anulowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie powinno także obejmować loty wewnątrzunijne, by uniknąć zakłóceń 
konkurencji. Ponadto powinno obejmować lata 2012 i 2013. W ten sposób unijni operatorzy 
będą mieli pewność prawną w odniesieniu do zobowiązań na 2013 r. Jeżeli ICAO przyjmie 
określone ramy na koniec 2013 r., „wstrzymanie zegara” musi objąć 2013 r. Wniosek 
powinien poszerzyć zakres dyrektywy o unijnym systemie handlu emisjami, mianowicie 
wyraźnie objąć państwa członkowskie EFTA.

Poprawka 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 16 dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie nie 
podejmują działań przeciwko operatorom 
statków powietrznych w odniesieniu do 
wymogów określonych w art. 12 ust. 2a i 
art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, które 
powstały przed 1 stycznia 2014 r., w 
odniesieniu do lotów na lotniska lub z 
lotnisk znajdujących się w państwach poza 
Unią Europejską, które nie są członkami
EFTA, terytoriami zależnymi, terytoriami 
państw członkowskich EOG, ani 
państwami które podpisały z Unią traktat o 
przystąpieniu, jeżeli tym operatorom 
statków powietrznych nie wydano 
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do 

W drodze odstępstwa od art. 16 dyrektywy 
2003/87/WE państwa członkowskie nie 
podejmują działań przeciwko operatorom 
statków powietrznych w odniesieniu do 
wymogów określonych w art. 12 ust. 2a i 
art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, które 
powstały przed 1 stycznia 2014 r., w 
odniesieniu do lotów na lotniska lub z 
lotnisk znajdujących się w państwach poza 
Unią Europejską, które nie są członkami
EOG, terytoriami zależnymi, terytoriami 
państw członkowskich EOG, ani 
państwami które podpisały z Unią traktat o 
przystąpieniu, jeżeli tym operatorom 
statków powietrznych nie wydano 
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do 
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tej działalności na 2012 r. lub, jeżeli 
operatorom wydano takie uprawnienia, 
zwrócili oni odpowiednią liczbę uprawnień 
państwom członkowskim w celu 
anulowania.

tej działalności na 2012 r. lub, jeżeli 
operatorom wydano takie uprawnienia, 
zwrócili oni odpowiednią liczbę uprawnień 
państwom członkowskim w celu 
anulowania.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa EFTA zgodziły się na włączenie dyrektywy 2003/87/WE do swojego 
prawa krajowego; uczyniły to tylko państwa EFTA, które jednocześnie są członkami EOG 
(czyli Islandia, Liechtenstein i Norwegia, ale nie Szwajcaria). Należy zatem odnieść się do 
państw EOG, a nie EFTA.

Poprawka 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnień anulowanych zgodnie z art. 2 
nie uwzględnia się do celu obliczania praw 
do stosowania międzynarodowych 
jednostek w ramach dyrektywy 
2003/87/WE.

Uprawnień anulowanych zgodnie z art. 2 
nie uwzględnia się do celu obliczania praw 
do stosowania międzynarodowych 
jednostek w ramach dyrektywy 
2003/87/WE. Międzynarodowe jednostki 
nabyte przez operatorów lotniczych przed 
wejściem w życie niniejszej decyzji zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. zmieniającą dyrektywę 
2003/87/WE w celu uwzględnienia 
działalności lotniczej w systemie handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych1

mogą być wykorzystane w 2013 r. w ilości 
nieprzekraczającej 15% ich rocznych lub 
zwróconych uprawnień do emisji.
____________
1 Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne wydaje się zapewnienie pewności prawa i niepenalizowanie uczciwych 
przedsiębiorstw, które przygotowywały się do stosowania dyrektywy w sprawie ruchu 
lotniczego przez cały rok 2012. Powyższy przepis umożliwia także jednakowe traktowanie 
operatorów, czy korzystają oni z przedmiotowego odstępstwa, czy też nie.

Poprawka 23
Peter Liese

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Państwa członkowskie wykorzystują 
przychody uzyskane z aukcji przydziałów 
na międzynarodowe wysiłki zmierzające 
do zaradzenia zmianom klimatu, w 
szczególności na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych oraz na 
dostosowanie się w krajach rozwijających 
się do skutków zmian klimatycznych, a 
także na finansowanie badań i rozwoju w 
zakresie ograniczeń emisji i dostosowań, 
w tym w dziedzinie żeglugi powietrznej i 
transportu lotniczego. Dochody ze 
sprzedaży aukcyjnej powinny być również 
przeznaczane na transport niskoemisyjny. 
Wpływy ze sprzedaży aukcyjnej powinny 
również być przekazywane na rzecz 
Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej i 
na rzecz ekofunduszu klimatycznego 
zgodnie z ramową konwencją Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
a także na finansowanie środków 
mających na celu zapobieganie 
wylesianiu.

Or. en

Uzasadnienie

W czasie negocjacji nad obecną dyrektywą Parlament Europejski nalegał na prawnie wiążące 
przeznaczanie środków. W owym czasie państwa członkowskie nie były jeszcze gotowe do 
akceptacji i w dyrektywie zawarto jedynie zalecenie. Akceptacja unijnego systemu byłaby 
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łatwiejsza, gdyby państwa członkowskie zgodziły się na dużo jaśniejsze zobowiązanie. Można 
wraz z krajami trzecimi tworzyć wspólne projekty badawcze dotyczące technologii 
zmniejszania emisji w lotnictwie. Ich wkład w dostosowanie i ograniczenie emisji obejmujący 
dwa fundusze ONZ byłby bardzo pomocny dla ułatwienia wsparcia dla krajów rozwijających 
się.

Poprawka 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Art. 3d ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE 
otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie wykorzystują 
przychody uzyskane z aukcji przydziałów 
na międzynarodowe wysiłki zmierzające 
do zaradzenia zmianom klimatu, w 
szczególności na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych oraz na 
dostosowanie się w krajach rozwijających 
się do skutków zmian klimatycznych, a 
także na finansowanie badań i rozwoju w 
zakresie ograniczeń emisji i dostosowań, 
w tym w dziedzinie żeglugi powietrznej i 
transportu lotniczego. 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.
Państwa członkowskie regularnie 
informują Komisję o działaniach 
podjętych na mocy niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny system handlu emisjami powinien nadal obejmować lotnictwo międzynarodowe, 
dopóki nie zostanie wdrożony skuteczny, globalny system o istotnym wpływie pozwalającym 
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ograniczyć skutki klimatyczne branży. Dla zbudowania zaufania w odniesieniu do systemu 
unijnego przychody powinny jednoznacznie być przekazywane na międzynarodowe 
finansowanie kwestii klimatycznych, w tym finansowanie badań i rozwoju zmierzających do 
zmniejszenia wpływu branży na klimat.


