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Poprawka 17
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

W 2014 r. jest zbyt wcześnie, aby przesądzać o międzynarodowej konwencji, która nie została
jeszcze zawarta na szczeblu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 
oraz aby nakładać na przedsiębiorstwa lotnicze działające w Unii Europejskiej obciążenia, 
które nie mają odpowiednika w pozostałej części świata.

\Poprawka 18
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia dąży do zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
mającego na celu kontrolę emisji gazów 
cieplarnianych z lotnictwa, a w 
międzyczasie ogranicza wpływ wywierany 
na zmianę klimatu przez działalność 
lotniczą prowadzoną z i do lotnisk w Unii 
za pomocą autonomicznych działań. Aby 
zapewnić, że cele te nawzajem się 
uzupełniają, a nie pozostają w 
sprzeczności, należy wziąć pod uwagę 
rozwój sytuacji na forach 
międzynarodowych i stanowiska na nich 
przyjmowane, a w szczególności 
uwzględnić rezolucję zawierającą 
skonsolidowane określenie polityk i 
praktyk ICAO w zakresie ochrony 

skreślony
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środowiska przyjętą na 38. sesji 
Zgromadzenia ICAO.

Or. nl

Poprawka 19
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia dąży do zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
mającego na celu kontrolę emisji gazów 
cieplarnianych z lotnictwa, a w 
międzyczasie ogranicza wpływ wywierany 
na zmianę klimatu przez działalność 
lotniczą prowadzoną z i do lotnisk w Unii 
za pomocą autonomicznych działań. Aby 
zapewnić, że cele te nawzajem się 
uzupełniają, a nie pozostają w 
sprzeczności, należy wziąć pod uwagę
rozwój sytuacji na forach 
międzynarodowych i stanowiska na nich 
przyjmowane, a w szczególności 
uwzględnić rezolucję zawierającą
skonsolidowane określenie polityk i 
praktyk ICAO w zakresie ochrony 
środowiska przyjętą na 38. sesji 
Zgromadzenia ICAO.

(1) Unia dąży do zawarcia przyszłego 
międzynarodowego porozumienia 
mającego na celu kontrolę emisji gazów 
cieplarnianych z lotnictwa. Rozwój 
sytuacji na forach międzynarodowych i 
stanowiska na nich przyjmowane będą
brane pod uwagę, a w szczególności 
uwzględniona zostanie rezolucja 
zawierająca skonsolidowane określenie 
polityk i praktyk ICAO w zakresie ochrony 
środowiska przyjęta na 38. sesji 
Zgromadzenia ICAO.

Or. de

Poprawka 20
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia dąży do zawarcia przyszłego (1) Unia dąży do zawarcia przyszłego 
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międzynarodowego porozumienia 
mającego na celu kontrolę emisji gazów 
cieplarnianych z lotnictwa, a w 
międzyczasie ogranicza wpływ wywierany 
na zmianę klimatu przez działalność 
lotniczą prowadzoną z i do lotnisk w Unii 
za pomocą autonomicznych działań. Aby 
zapewnić, że cele te nawzajem się 
uzupełniają, a nie pozostają w 
sprzeczności, należy wziąć pod uwagę 
rozwój sytuacji na forach 
międzynarodowych i stanowiska na nich 
przyjmowane, a w szczególności 
uwzględnić rezolucję zawierającą 
skonsolidowane określenie polityk i 
praktyk ICAO w zakresie ochrony 
środowiska przyjętą na 38. sesji 
Zgromadzenia ICAO.

międzynarodowego porozumienia 
mającego na celu kontrolę emisji gazów 
cieplarnianych z międzynarodowego
lotnictwa, a w międzyczasie ogranicza 
wpływ wywierany na zmianę klimatu przez 
lotnictwo w Unii i w EOG za pomocą 
autonomicznych działań. Aby zapewnić, że 
cele te nawzajem się uzupełniają, a nie 
pozostają w sprzeczności, należy wziąć 
pod uwagę rozwój sytuacji na forach 
międzynarodowych i stanowiska na nich 
przyjmowane, a w szczególności 
uwzględnić rezolucję zawierającą 
skonsolidowane określenie polityk i 
praktyk ICAO w zakresie ochrony 
środowiska przyjętą na 38. sesji 
Zgromadzenia ICAO.

Or. en

Poprawka 21
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Oczywiste jest, że podmioty przemysłu
lotniczego prowadzące działalność na 
terytorium Unii muszą przestrzegać 
ustawodawstwa unijnego. Należy również 
zauważyć, że sektor lotniczy korzysta z 
szeregu dotacji w UE, tj. ze zwolnienia z 
podatku od wartości dodanej, w 
odróżnieniu od innych usług dla 
konsumentów, a także z podatków 
paliwowych. Sektor ten objęty jest też 
bardzo korzystnymi zasadami pomocy 
państwa zgodnie z wytycznymi 
wspólnotowymi dotyczącymi finansowania 
portów lotniczych i pomocy państwa na 
rozpoczęcie działalności dla 
przedsiębiorstw lotniczych oferujących 
przeloty z regionalnych portów lotniczych. 
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Komisja powinna dokonać przeglądu tych
zwolnień oraz objąć podatkiem VAT
wszystkie loty wewnątrz UE i loty z UE w 
stopniu, w jakim uznaje się je za usługi 
konsumpcyjne świadczone w UE. Komisja 
powinna ponadto renegocjować wszystkie 
umowy dotyczące usług lotniczych w celu 
zapewnienia, aby opodatkowanie paliwa 
było dozwolone i popierane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zająć się zakłóceniem konkurencji w sektorze transportu wynikającym ze zwolnień
przyznanych w sektorze lotniczym.

Poprawka 22
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym pożądane jest 
tymczasowe uznanie wymogów 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady4 za 
spełnione, w przypadku gdy spełnione są 
zobowiązania w odniesieniu do pewnego 
odsetka emisji pochodzących z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich. Podejmując 
tego rodzaju kroki Unia podkreśla, że 
wymogi mogą być stosowane w 
odniesieniu do pewnego odsetka emisji 
pochodzących z lotów do i z lotnisk w 
państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w taki sam sposób, 
jak wymogi prawne mogą zostać nałożone 
na większą ilość emisji pochodzących z 
lotów do i z takich lotnisk.

skreślony

__________________
4 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
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października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. de

Poprawka 23
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym pożądane jest
tymczasowe uznanie wymogów 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady4 za 
spełnione, w przypadku gdy spełnione są 
zobowiązania w odniesieniu do pewnego 
odsetka emisji pochodzących z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich. Podejmując 
tego rodzaju kroki Unia podkreśla, że 
wymogi mogą być stosowane w 
odniesieniu do pewnego odsetka emisji 
pochodzących z lotów do i z lotnisk w 
państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w taki sam sposób, 
jak wymogi prawne mogą zostać nałożone 
na większą ilość emisji pochodzących z 
lotów do i z takich lotnisk.

(2) Przyjęcie decyzji nr 377/2013/UE 
wprowadzającej tymczasowe odstępstwo 
od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady4 ułatwiło osiągnięcie
postępu w ramach ICAO. W celu 
utrzymania tempa i ułatwienia 
porozumienia w sprawie
ogólnoświatowego systemu środków 
rynkowych dla międzynarodowego 
lotnictwa na następnym Zgromadzeniu 
ICAO pożądane jest zawieszenie 
egzekwowania wymogów dotyczących
lotów do i z lotnisk spoza Unii i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG).

__________________ __________________
4 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

4 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en
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Poprawka 24
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z tym pożądane jest 
tymczasowe uznanie wymogów 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady4 za 
spełnione, w przypadku gdy spełnione są 
zobowiązania w odniesieniu do pewnego 
odsetka emisji pochodzących z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich. Podejmując 
tego rodzaju kroki Unia podkreśla, że 
wymogi mogą być stosowane w 
odniesieniu do pewnego odsetka emisji 
pochodzących z lotów do i z lotnisk w 
państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w taki sam sposób, 
jak wymogi prawne mogą zostać nałożone 
na większą ilość emisji pochodzących z 
lotów do i z takich lotnisk.

(2) W związku z tym, w celu wsparcia 
międzynarodowych debat i rozwoju
ogólnoświatowego mechanizmu 
rynkowego do 2016 r., pożądane jest 
tymczasowe uznanie wymogów 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady4 za 
spełnione w okresie do 2016 r., w 
przypadku gdy spełnione są zobowiązania 
w odniesieniu do pewnego odsetka emisji 
pochodzących z lotów do i z lotnisk w 
państwach trzecich. Podejmując tego 
rodzaju kroki Unia podkreśla, że wymogi 
mogą być stosowane w odniesieniu do 
pewnego odsetka emisji pochodzących z 
lotów do i z lotnisk w państwach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) w taki sam sposób, jak wymogi 
prawne mogą zostać nałożone na większą 
ilość emisji pochodzących z lotów do i z 
takich lotnisk.

__________________ __________________
4 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

4 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 25
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3



AM\1013223PL.doc 9/31 PE526.060v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
7 lat do chwili, kiedy zacznie 
funkcjonować międzynarodowy środek 
rynkowy, wartości procentowe zostały 
obliczone przez Eurocontrol na podstawie 
części długości ortodromy między 
głównymi lotniskami w EOG i w 
państwach trzecich, która jest nie większa 
niż 12 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym Unia nie uważa, że międzynarodowy 
środek rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2020 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
7 lat do chwili, kiedy zacznie 
funkcjonować międzynarodowy środek 
rynkowy, wartości procentowe zostały 
obliczone przez Eurocontrol na podstawie 

skreślony
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części długości ortodromy między 
głównymi lotniskami w EOG i w 
państwach trzecich, która jest nie większa 
niż 12 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym Unia nie uważa, że międzynarodowy 
środek rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2020 r.

Or. de

Poprawka 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
7 lat do chwili, kiedy zacznie 
funkcjonować międzynarodowy środek 
rynkowy, wartości procentowe zostały 
obliczone przez Eurocontrol na podstawie 
części długości ortodromy między 
głównymi lotniskami w EOG i w
państwach trzecich, która jest nie większa
niż 12 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym Unia nie uważa, że międzynarodowy 
środek rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2020 r.

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
3 lat do chwili, kiedy na 39. 
Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. zostanie 
uzgodniony międzynarodowy środek 
rynkowy, wartości procentowe zostały 
obliczone przez Eurocontrol na podstawie 
części długości ortodromy między 
głównymi lotniskami w EOG i w 
państwach trzecich, która jest nie większa 
niż 200 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym Unia nie uważa, że międzynarodowy 
środek rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2016 r. 
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Ograniczenie to wygaśnie w dniu 31 
grudnia 2016 r. Jeżeli na 39. 
Zgromadzeniu ICAO zostanie uzgodniony 
międzynarodowy środek rynkowy o
integralności środowiskowej
równorzędnej do przewidzianej w 
obecnym ustawodawstwie, Komisja 
zaproponuje niezbędne zmiany do tych 
przepisów w możliwie najkrótszym 
terminie po zakończeniu 39. 
Zgromadzenia.

Or. en

Poprawka 28
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
7 lat do chwili, kiedy zacznie 
funkcjonować międzynarodowy środek 
rynkowy, wartości procentowe zostały 
obliczone przez Eurocontrol na podstawie 
części długości ortodromy między 
głównymi lotniskami w EOG i w 
państwach trzecich, która jest nie większa 
niż 12 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym Unia nie uważa, że międzynarodowy 
środek rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2020 r.

(3) Stosowanie dyrektywy 2003/87/WE w 
dalszym ciągu opiera się na przylocie lub 
odlocie z lotnisk w Unii, aby mogło ono 
jednak być prostym i wykonalnym 
sposobem ograniczenia stosowania 
regionalnych środków rynkowych w ciągu 
trzech lat do chwili, kiedy na 39. 
Zgromadzeniu ICAO zostanie uzgodniony
międzynarodowy środek rynkowy 
podlegający ratyfikacji i mający 
zastosowanie do większości 
międzynarodowych emisji lotniczych, 
wartości procentowe zostały obliczone 
przez Eurocontrol na podstawie części 
długości ortodromy między głównymi 
lotniskami w EOG i w państwach trzecich, 
która jest nie większa niż 200 mil od 
najbardziej wysuniętego punktu linii 
brzegowej w EOG. W związku z tym Unia 
nie uważa, że międzynarodowy środek 
rynkowy powinien opierać się na 
konkretnych kwestiach dotyczących 
przestrzeni powietrznej, w porównaniu z 
przylotem lub odlotem z lotnisk, 
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adekwatność wartości procentowych 
ograniczono do okresu do 2016 r. Od dnia 
1 stycznia 2017 r. wszystkie wartości 
procentowe będą wynosić 50% do chwili, 
kiedy zacznie funkcjonować 
międzynarodowy mechanizm rynkowy o 
równorzędnej integralności 
środowiskowej, zaś odpowiedzialność za 
drugą połowę będą ponosić inne kraje.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana odległość 12 mil morskich jest sztucznie zaniżona dla działalności lotniczej. 
200 mil oznacza odległość wyłącznej strefy ekonomicznej EOG. Od 2017 r. do czasu 
wdrożenia międzynarodowego środka rynkowego o równorzędnej integralności 
środowiskowej unijny system ETS w lotnictwie powinien obejmować 50% przylotów i 
odlotów, a odpowiedzialność za uregulowanie drugiej połowy powinna spoczywać na innym 
kraju.

Poprawka 29
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu ustalenia odsetka 
zweryfikowanych emisji dotyczących lotów 
do i z lotnisk w państwach trzecich
konieczna jest znajomość emisji z całego 
lotu. Emisje nieobjęte powyższym 
odsetkiem nie są jednak brane pod uwagę.

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu ustalenia odsetka 
zweryfikowanych emisji dotyczących lotów 
do i z lotnisk w państwach trzecich
konieczna jest znajomość emisji z całego 
lotu. Emisje nieobjęte powyższym 
odsetkiem nie są jednak brane pod uwagę.

skreślony

Or. de

Poprawka 31
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ponadto w odniesieniu do lotów do i z 
państw trzecich operator statku 
powietrznego powinien zamiast 
raportowania zweryfikowanych emisji z 
tych lotów mieć możliwość wyboru 
posłużenia się szacunkiem emisji z takich 
lotów, które nie wykraczają poza państwa 
EOG, tak dokładnym na ile to możliwe.

skreślony

Or. de

Poprawka 32
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ponadto w odniesieniu do lotów do i z 
państw trzecich operator statku 
powietrznego powinien zamiast 
raportowania zweryfikowanych emisji z 
tych lotów mieć możliwość wyboru 

skreślony
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posłużenia się szacunkiem emisji z takich 
lotów, które nie wykraczają poza państwa 
EOG, tak dokładnym na ile to możliwe.

Or. en

Poprawka 33
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ponadto w odniesieniu do lotów do i z 
państw trzecich operator statku 
powietrznego powinien zamiast 
raportowania zweryfikowanych emisji z 
tych lotów mieć możliwość wyboru 
posłużenia się szacunkiem emisji z takich 
lotów, które nie wykraczają poza państwa 
EOG, tak dokładnym na ile to możliwe.

skreślony

Or. en

Poprawka 34
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zastosowanie wartości procentowych 
do zweryfikowanych emisji z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich lub 
zastosowanie metod alternatywnych przez 
operatorów powinny odnosić się do emisji 
począwszy od roku 2014 w celu 
zapewnienia operatorom odpowiedniej 
ilości czasu na zrozumienie tego rodzaju 
podejścia przy planowaniu swojej 
działalności w zakresie przewozów 
lotniczych.

skreślony
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Or. de

Poprawka 35
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zastosowanie wartości procentowych 
do zweryfikowanych emisji z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich lub 
zastosowanie metod alternatywnych przez 
operatorów powinny odnosić się do emisji 
począwszy od roku 2014 w celu 
zapewnienia operatorom odpowiedniej 
ilości czasu na zrozumienie tego rodzaju 
podejścia przy planowaniu swojej 
działalności w zakresie przewozów 
lotniczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zastosowanie wartości procentowych 
do zweryfikowanych emisji z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich lub 
zastosowanie metod alternatywnych przez 
operatorów powinny odnosić się do emisji 
począwszy od roku 2014 w celu 
zapewnienia operatorom odpowiedniej 
ilości czasu na zrozumienie tego rodzaju 
podejścia przy planowaniu swojej 
działalności w zakresie przewozów 
lotniczych.

(9) Zastosowanie wartości procentowych 
do zweryfikowanych emisji z lotów do i z 
lotnisk w państwach trzecich lub 
zastosowanie metod alternatywnych przez 
operatorów powinny odnosić się do emisji 
od roku 2014 do roku 2016 w celu 
zapewnienia operatorom odpowiedniej 
ilości czasu na zrozumienie tego rodzaju 
podejścia przy planowaniu swojej 
działalności w zakresie przewozów 
lotniczych.
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Or. en

Poprawka 37
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Bez uszczerbku dla stosowania 
międzynarodowego środka rynkowego od 
2020 r. emisje pochodzące z lotów do i z
państw, które są krajami rozwijającymi się
i których udział w całkowitych 
przychodach w tonokilometrach w 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
wynosi mniej niż 1%, powinny być 
zwolnione w okresie 2014-2020. Państwa 
uznawane za kraje rozwijające się do 
celów niniejszego wniosku to państwa, 
które w chwili przyjęcia niniejszego 
wniosku korzystają z preferencyjnego 
dostępu do rynku Unii zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 978/2012/UE, 
czyli te, które nie zostały w 2013 r. 
zaklasyfikowane przez Bank Światowy 
jako kraje o wysokim dochodzie lub o 
średnio wysokim dochodzie.

skreślony

Or. de

Poprawka 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Bez uszczerbku dla stosowania 
międzynarodowego środka rynkowego od 
2020 r. emisje pochodzące z lotów do i z 

(10) Bez uszczerbku dla stosowania 
międzynarodowego środka rynkowego od 
2020 r. emisje pochodzące z lotów do i z 
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państw, które są krajami rozwijającymi się,
i których udział w całkowitych 
przychodach w tonokilometrach w 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
wynosi mniej niż 1% powinny być 
zwolnione w okresie 2014-2020. Państwa 
uznawane za kraje rozwijające się do 
celów niniejszego wniosku to państwa, 
które w chwili przyjęcia niniejszego 
wniosku korzystają z preferencyjnego 
dostępu do rynku Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 978/2012/UE, 
czyli te, które nie zostały w 2013 r. 
zaklasyfikowane przez Bank Światowy 
jako kraje o wysokim dochodzie lub o 
średnio-wysokim dochodzie.

państw, które są krajami rozwijającymi się 
i których udział w całkowitych 
przychodach w tonokilometrach w 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
wynosi mniej niż 1%, powinny być 
zwolnione w okresie 2014–2016. Państwa 
uznawane za kraje rozwijające się do 
celów niniejszego wniosku to państwa, 
które w chwili przyjęcia niniejszego 
wniosku korzystają z preferencyjnego 
dostępu do rynku Unii zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 978/2012/UE, 
czyli te, które nie zostały w 2013 r. 
zaklasyfikowane przez Bank Światowy 
jako kraje o wysokim dochodzie lub o 
średnio wysokim dochodzie.

Or. en

Poprawka 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. 
Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, aby 
zagwarantować uwzględnienie rozwoju 
sytuacji na arenie międzynarodowej oraz 
wszelkich kwestii dotyczących stosowania 
odstępstwa.

(12) Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. 
Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
temat postępów wdrożenia
międzynarodowego środka rynkowego do 
2020 r. oraz, w stosownym przypadku w 
świetle tego sprawozdania, złożyć wniosek 
o zmianę niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 40
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
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Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich emisji pochodzących z lotów 
do i z państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w 2013 r.;

a) wszystkich emisji pochodzących z lotów 
do i z państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w każdym roku 
kalendarzowym począwszy od 2013 r. do 
2020 r. włącznie;

Or. en

Poprawka 41
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich emisji pochodzących z lotów 
do i z państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w 2013 r.;

a) wszystkich emisji pochodzących z lotów 
do i z państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w każdym roku 
kalendarzowym od 2013 r. do 2020 r.;

Or. de

Poprawka 42
Werner Langen, Herbert Reul
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wszystkich emisji pochodzących z 
lotów do i z państw wewnątrz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 
każdym roku kalendarzowym od 2013 r. 
do 2020 r.;
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Or. de

Poprawka 43
Holger Krahmer
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) emisji pochodzących z lotów do i z
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w każdym roku 
kalendarzowym w okresie od 2014 do 
2020 r., w przypadku gdy operator takich 
lotów umorzył uprawnienia w odniesieniu 
do odsetka zweryfikowanych emisji z tych 
lotów podanego zgodnie z załącznikiem 
IIc lub obliczonego zgodnie z ust. 6;

skreślona

Or. en

Poprawka 44
Werner Langen, Herbert Reul
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) emisji pochodzących z lotów do i z 
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w każdym roku 
kalendarzowym w okresie od 2014 do 
2020 r., w przypadku gdy operator takich 
lotów umorzył uprawnienia w odniesieniu 
do odsetka zweryfikowanych emisji z tych 
lotów podanego zgodnie z załącznikiem 
IIc lub obliczonego zgodnie z ust. 6;

skreślona

Or. de
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Poprawka 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) emisji pochodzących z lotów do i z
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w każdym roku 
kalendarzowym, w okresie od 2014 do 
2020 r., w przypadku gdy operator takich 
lotów umorzył uprawnienia w odniesieniu 
do odsetka zweryfikowanych emisji z tych 
lotów podanego zgodnie z załącznikiem IIc
lub obliczonego zgodnie z ust. 6;

b) emisji pochodzących z lotów do i z
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w każdym roku 
kalendarzowym w okresie od 2014 do 
2017 r., w przypadku gdy operator takich 
lotów umorzył uprawnienia w odniesieniu 
do odsetka zweryfikowanych emisji z tych 
lotów podanego zgodnie z załącznikiem IIc
lub obliczonego zgodnie z ust. 6;

Or. en

Poprawka 46
Satu Hassi
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) emisji pochodzących z lotów do i z 
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego od 2017 r., w przypadku 
gdy operator takich lotów umorzył 
uprawnienia w odniesieniu do 50% 
swoich zweryfikowanych emisji z tych 
lotów;

Or. en

Uzasadnienie

Od 2017 r. do czasu wdrożenia międzynarodowego środka rynkowego system ETS w 
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lotnictwie powinien obejmować 50% przylotów i odlotów, a odpowiedzialność za 
uregulowanie drugiej połowy powinna spoczywać na innym kraju.

Poprawka 47
Satu Hassi
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2020 r., w przypadku 
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym wynoszą mniej niż 1000 
ton;

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2020 r. w przypadku,
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym, wynoszą mniej niż 1000 
ton, a operator wniósł równorzędny wkład 
na rzecz ekofunduszu klimatycznego,
ustanowionego w Ramowej konwencji 
ONZ w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC), odpowiadający 10 EUR za 
tonę CO2 w 2014 r., wzrastający z każdym 
rokiem o 3 EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie dla statku powietrznego wykonującego niezarobkowe przewozy lotnicze, tj. dla 
służbowych odrzutowców, jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy powoduje obowiązek 
wniesienia równorzędnego wkładu na ekofundusz klimatyczny UNFCCC. Proponowana 
kwota opiera się na jednym ze scenariuszy finansowych Komisji zawartych w ocenie skutków 
wniosku dotyczącego pomiarów, raportowania i weryfikacji emisji z żeglugi.

Poprawka 48
Judith A. Merkies
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2020 r., w przypadku 
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym wynoszą mniej niż 1000
ton;

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2016 r. w przypadku,
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym, wynoszą mniej niż 100
ton;

Or. en

Poprawka 49
Romana Jordan
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2020 r., w przypadku 
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym wynoszą mniej niż 1000 
ton;

c) emisji pochodzących z lotów 
obsługiwanych przez operatora statku 
powietrznego wykonującego niezarobkowe 
przewozy lotnicze w każdym roku 
kalendarzowym do 2016 r. w przypadku,
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym, wynoszą mniej niż 1000 
ton;

Or. en

Poprawka 50
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zweryfikowane emisje, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), obliczone zgodnie z 
załącznikiem IIc są uznawane za 
zweryfikowane emisje operatora statku 
powietrznego do celów art. 11a, 12 i 14.

skreślony

Or. en

Poprawka 51
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zweryfikowane emisje, o których mowa w 
ust. 1 lit. b), obliczone zgodnie z 
załącznikiem IIc są uznawane za 
zweryfikowane emisje operatora statku 
powietrznego do celów art. 11a, 12 i 14.

skreślony

Or. de

Poprawka 52
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do działalności w latach 
2013-2020, państwa członkowskie 
publikują liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lotniczych przydzielonych każdemu 
operatorowi do dnia [OP: insert a date 4

W odniesieniu do działalności w latach 
2013-2020 państwa członkowskie 
publikują liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lotniczych przydzielonych każdemu 
operatorowi do dnia [OP: insert a date 3
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months after the entry into force of this 
Directive].

months after the entry into force of this 
Directive].

Or. ro

Poprawka 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do działalności w latach 
2013-2020, państwa członkowskie 
publikują liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lotniczych przydzielonych każdemu 
operatorowi do dnia [OP: insert a date 4 
months after the entry into force of this 
Directive]..

W odniesieniu do działalności w latach 
2013–2016 państwa członkowskie 
publikują liczbę bezpłatnych uprawnień do 
emisji lotniczych przydzielonych każdemu 
operatorowi do dnia [OP: insert a date 4 
months after the entry into force of this 
Directive]..

Or. en

Poprawka 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 3d ust. 3,
liczba uprawnień, które mają być 
sprzedane na aukcji przez każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do okresu od 
2013 do 2020 r. zostanie zmniejszona, tak 
aby odpowiadała udziałowi przyznanych 
emisji z lotnictwa wynikającemu z 
zastosowania art. 28 lit. a)-c).

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 3d ust. 3 
liczba uprawnień, które mają być 
sprzedane na aukcji przez każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do okresu od 
2013 do 2016 r., zostanie zmniejszona tak,
aby odpowiadała udziałowi przyznanych 
emisji z lotnictwa wynikającemu z 
zastosowania art. 28 lit. a)–c).
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Or. en

Poprawka 55
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3 w przypadku 
lotów do i z krajów poza EOG operator 
statku powietrznego może zadecydować, że 
raport na temat wielkości emisji nie będzie 
zawierać danych wyrażonych za pomocą 
wartości procentowych podanych w 
załączniku IIc, aby emisje te zostały 
obliczone przez właściwy organ. 
Obliczenia te powinny uwzględniać dane 
pochodzące z narzędzia dla niewielkich 
źródeł emisji zatwierdzonego przez 
Komisję i wykorzystującego dane 
dostarczone przez Eurocontrol 
pochodzące z jego mechanizmu 
wspierającego ETS. Właściwy organ 
przekazuje wszystkie takie obliczenia 
Komisji. Obliczenia emisji dokonane w 
takich okolicznościach uznaje się za 
zweryfikowane emisje operatora statków 
powietrznych do celów art. 11a, 12, 14 i 
28a.

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3 w przypadku 
lotów do i z krajów poza EOG operator 
statku powietrznego może zadecydować, że 
raport na temat wielkości emisji nie będzie 
zawierać danych wyrażonych za pomocą 
wartości procentowych podanych w 
załączniku IIc, aby emisje te zostały 
obliczone przez właściwy organ. 
Obliczenia te powinny uwzględniać dane 
pochodzące z narzędzia dla niewielkich 
źródeł emisji zatwierdzonego przez 
Komisję i wykorzystującego dane 
dostarczone przez Eurocontrol 
pochodzące z jego mechanizmu 
wspierającego ETS. Właściwy organ 
przekazuje wszystkie takie obliczenia 
Komisji. Obliczenia emisji dokonane w 
takich okolicznościach uznaje się za 
zweryfikowane emisje operatora statków 
powietrznych do celów art. 11a, 12, 14 i 
28a.

skreślony

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3, w przypadku 
lotów do i z krajów poza EOG, operator 
statku powietrznego może zadecydować, 
że raport na temat wielkości emisji nie 
będzie zawierać danych wyrażonych za 
pomocą wartości procentowych podanych 
w załączniku IIc, aby emisje te zostały 

6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3 w przypadku 
lotów do i z krajów poza EOG operator 
statku powietrznego może zadecydować, 
że raport na temat wielkości emisji nie 
będzie zawierać danych wyrażonych za 
pomocą wartości procentowych podanych 
w załączniku IIc, aby emisje te zostały 
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obliczone przez właściwy organ. 
Obliczenia te powinny uwzględniać dane 
pochodzące z narzędzia dla niewielkich 
źródeł emisji zatwierdzonego przez 
Komisję i wykorzystującego dane 
dostarczone przez Eurocontrol pochodzące 
z jego mechanizmu wspierającego ETS. 
Właściwy organ przekazuje wszystkie 
takie obliczenia Komisji. Obliczenia emisji 
dokonane w takich okolicznościach uznaje 
się za zweryfikowane emisje operatora 
statków powietrznych do celów art. 11a, 
12, 14 i 28a.

obliczone przez właściwy organ. 
Obliczenia te powinny uwzględniać dane 
pochodzące z narzędzia dla niewielkich 
źródeł emisji zatwierdzonego przez 
Komisję i wykorzystującego dane 
dostarczone przez Eurocontrol pochodzące 
z jego mechanizmu wspierającego ETS. 
Właściwy organ przekazuje wszystkie 
takie obliczenia Komisji. Operator 
zostanie poinformowany i zaakceptuje 
wynik obliczeń dokonanych przez organ, a
obliczenia emisji dokonane w takich 
okolicznościach uznaje się za 
zweryfikowane emisje operatora statków 
powietrznych do celów art. 11a, 12, 14 i 
28a.

Or. ro

Poprawka 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat działań, które trzeba będzie podjąć 
w celu wprowadzenia międzynarodowego 
środka rynkowego, tak aby miał on
zastosowanie do emisji od 2020 r., wraz z 
wnioskami dotyczącymi aktów prawnych 
w stosownych przypadkach.

Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wyników. W przypadku 
uzgodnienia międzynarodowego środka 
rynkowego o wymaganej integralności 
środowiskowej sprawozdanie to będzie 
zawierać wnioski będące odpowiednio 
reakcją na te wydarzenia.

Or. en

Poprawka 59
Satu Hassi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli międzynarodowy środek rynkowy nie 
będzie miał zastosowania od 2020 r., 
wspomniane sprawozdanie będzie 
zawierało propozycję odpowiedniego 
zakresu emisji z lotów do i z państw spoza 
EOG począwszy od 2020 r. w przypadku 
dalszego braku takiego 
międzynarodowego środka rynkowego. W 
sprawozdaniu tym Komisja uwzględni 
również rozwiązania dotyczące innych 
kwestii, jakie mogą wyniknąć w związku 
ze stosowaniem ust. 1–4, przy 
jednoczesnym zachowaniu równego 
traktowania wszystkich podmiotów na tej 
samej trasie”.

Jeśli międzynarodowy środek rynkowy o 
równorzędnej integralności 
środowiskowej nie będzie miał 
zastosowania od 2020 r., możliwość 
zastosowania odstępstwa zgodnie z ust. 1 
lit. ba) (nową) pozostanie w mocy”.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku braku wdrożenia międzynarodowego środka rynkowego o równorzędnej
integralności środowiskowej od 2020 r. unijny system ETS w lotnictwie powinien obejmować 
50% przylotów i odlotów, a odpowiedzialność za uregulowanie drugiej połowy powinna 
spoczywać na innym kraju.

Poprawka 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 a – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli międzynarodowy środek rynkowy nie 
będzie miał zastosowania od 2020 r., 
wspomniane sprawozdanie będzie 
zawierało propozycję odpowiedniego 

Jeśli międzynarodowy środek rynkowy nie 
będzie miał zastosowania od 2020 r., 
wspomniane sprawozdanie będzie 
zawierało propozycję odpowiedniego 
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zakresu emisji z lotów do i z państw spoza 
EOG począwszy od 2020 r. w przypadku 
dalszego braku takiego międzynarodowego 
środka rynkowego. W sprawozdaniu tym 
Komisja uwzględni również rozwiązania 
dotyczące innych kwestii, jakie mogą 
wyniknąć w związku ze stosowaniem ust. 
1–4, przy jednoczesnym zachowaniu 
równego traktowania wszystkich 
podmiotów na tej samej trasie”.

zakresu emisji z lotów do i z państw spoza 
EOG począwszy od 2016 r. w przypadku 
dalszego braku takiego międzynarodowego 
środka rynkowego. W sprawozdaniu tym 
Komisja uwzględni również rozwiązania 
dotyczące innych kwestii, jakie mogą 
wyniknąć w związku ze stosowaniem ust. 
1–4, przy jednoczesnym zachowaniu 
równego traktowania wszystkich 
podmiotów na tej samej trasie”.

Or. en

Poprawka 61
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Załączniki zmienia się zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Poprawka 62
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Załączniki zmienia się zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. de

Poprawka 63
Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIc

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 64
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIc – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Y = część długości ortodromy lotu 
określonego w Z miedzy lotniskiem 
odniesienia w państwie członkowskim 
EOG a pierwszym punktem na tej trasie 
odległym o 12 mil morskich od najbardziej 
oddalonego punktu w państwie 
członkowskim EOG z wyłączeniem 
obszarów państw trzecich i obszarów 
morskich, które są oddalone o ponad 400 
mil morskich między państwami 
członkowskimi EOG.

Y = część długości ortodromy lotu 
określonego w Z między lotniskiem 
odniesienia w państwie członkowskim 
EOG a pierwszym punktem na tej trasie 
odległym o 200 mil morskich od 
najbardziej oddalonego punktu w państwie 
członkowskim EOG z wyłączeniem 
obszarów państw trzecich i obszarów 
morskich, które są oddalone o ponad 400 
mil morskich między państwami 
członkowskimi EOG.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana odległość 12 mil morskich jest sztucznie zaniżona dla działalności lotniczej. 
200 mil oznacza odległość wyłącznej strefy ekonomicznej EOG.

Poprawka 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IIc – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie 2014–2020, bez uszczerbku dla 
stosowania międzynarodowego środka 
rynkowego od 2020 r., wartości 
procentowe mające zastosowanie do lotów 
między państwami członkowskimi EOG i 
krajami rozwijającymi się, których udział 
w całkowitych przychodach w 
tonokilometrach w międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym wynosi mniej niż 1% 
wynoszą zero. Państwa uznawane za kraje 
rozwijające się do celów niniejszego 
wniosku to państwa, które w chwili 
przyjęcia niniejszego wniosku korzystają z 
preferencyjnego dostępu do rynku Unii 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 978/2012/UE, 
czyli te, które nie zostały w 2013 r. 
zaklasyfikowane przez Bank Światowy 
jako kraje o wysokim dochodzie lub o 
średnio-wysokim dochodzie.]

W okresie 2014–2016, bez uszczerbku dla 
stosowania międzynarodowego środka 
rynkowego od 2020 r., wartości 
procentowe mające zastosowanie do lotów 
między państwami członkowskimi EOG i 
krajami rozwijającymi się, których udział 
w całkowitych przychodach w 
tonokilometrach w międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym wynosi mniej niż 1%,
wynoszą zero. Państwa uznawane za kraje 
rozwijające się do celów niniejszego 
wniosku to państwa, które w chwili 
przyjęcia niniejszego wniosku korzystają z 
preferencyjnego dostępu do rynku Unii 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 978/2012/UE, 
czyli te, które nie zostały w 2013 r. 
zaklasyfikowane przez Bank Światowy 
jako kraje o wysokim dochodzie lub o 
średnio wysokim dochodzie.]

Or. en


