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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Sektor lotnictwa ma zdecydowanie 

międzynarodowy charakter. Z problemami 

na skalę światową, takimi jak emisje z 

tego sektora, moŜna walczyć 

najskuteczniej w drodze podejścia 

międzynarodowego obejmującego 

zobowiązanie do przestrzegania tych 

samych środków lub osiągnięcia tych 

samych celów za pomocą róŜnych 

środków, dlatego inicjatywy dotyczące 

ochrony klimatu powinny być 

podejmowane jak najszybciej. 

Ogólnoświatowe porozumienie osiągnięte 

na szczeblu ICAO stanowi większą szansę 

na zapewnienie długotrwałej równowagi.  
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Przyjęcie decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady 377/2013/UE 

pozwoliło na poczynienie postępów 

w ramach ICAO w celu zawarcia 

ogólnoświatowego porozumienia na 

najbliŜszym zgromadzeniu. Aby ułatwić 

zawarcie takiego porozumienia i uniknąć 

retorsji handlowych, poŜądane jest 

tymczasowe przedłuŜenie przepisów 

dotyczących „wstrzymania zegara”. 

 __________________ 

 1 
Decyzja Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 

2013 r. wprowadzająca tymczasowe 

odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE 

ustanawiającej system handlu 

przydziałami emisji gazów cieplarnianych 

we Wspólnocie (Dz.U. L 113 z 24.4.2013, 

s. 1) 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W związku z tym poŜądane 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, Ŝe 
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, 

(2) W związku z tym, aby utrzymać tempo 

prac osiągnięte w trakcie Zgromadzenia 

ICAO w 2013 r. oraz ułatwić postęp w 

trakcie zbliŜającego się Zgromadzenia 

ICAO w 2016 r., poŜądane jest 
tymczasowe uznanie wymogów 
określonych w dyrektywie 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady4 za 
spełnione w odniesieniu do okresu 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, Ŝe 
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jak wymogi prawne mogą zostać nałoŜone 
na większą ilość emisji pochodzących z 
lotów do i z takich lotnisk. 

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 nałoŜone 
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.). 

Uzasadnienie 

Obecne odstępstwo powinno mieć zastosowanie wyłącznie do 2016 r. oraz następnego 

Zgromadzenia ICAO. W oparciu o wnioski wyciągnięte podczas Zgromadzenia ICAO w 2016 r. 

oraz wyniki osiągnięte w jego trakcie Unia moŜe rozwaŜyć, czy naleŜy podjąć dalsze kroki 

uwzględniające wyniki negocjacji międzynarodowych oraz jakie powinny być te kroki. Przy 

wygaśnięciu bieŜącego odstępstwa z końcem 2016 r. ustawodawcy będą mieć wystarczającą 

ilość czasu, aby zakończyć wszelkie inne procedury współdecyzyjne, jakie mogą okazać się 

konieczne, poniewaŜ data umorzenia uprawnień odpowiadających emisjom za 2017 r. wypada 

w kwietniu 2018 r. 

 
 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W celu zbudowania na szczeblu 

międzynarodowym zaufania do unijnego 

systemu handlu emisjami (EU ETS), o ile 

wymagają tego nadrzędne zasady 

budŜetowe państw członkowskich, takie 

jak zasada jednolitości i uniwersalności, 

przychody z aukcji przydziałów lub inne 

równowaŜne kwoty powinny być 

wykorzystywane do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych, do dostosowania 

się do skutków zmiany klimatu w Unii 

i krajach trzecich, finansowania badań i 
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rozwoju w zakresie ograniczeń emisji i 

dostosowań oraz do pokrycia kosztów 

administrowania EU ETS. Przychody ze 

sprzedaŜy aukcyjnej powinny być równieŜ 

przeznaczane na transport niskoemisyjny. 

Przychody ze sprzedaŜy aukcyjnej 

powinny w szczególności 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 

(UNFCCC) oraz na finansowanie 

środków mających na celu zapobieganie 

wylesianiu, a takŜe na ułatwienie 

dostosowań w krajach rozwijających się. 

W ramach porozumienia w sprawie 

skutecznego, powiązanego z trasami, 

międzynarodowego środka rynkowego o 

znaczącym potencjale w zakresie 

ograniczenia wpływu lotnictwa na klimat, 

Unia powinna teŜ zobowiązać się do 

przydzielenia przychodów 

wygenerowanych dzięki takiemu środkowi 

na ekofundusz klimatyczny na mocy 

UNFCCC, tak aby odzwierciedlić zasadę 

wspólnej, lecz zróŜnicowanej 

odpowiedzialności, a takŜe odnośne 

moŜliwości, a takŜe na międzynarodowe 

działania finansujące badania i rozwój na 

rzecz zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z lotnictwa. 

 

Poprawka  5 

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 

(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 w 2016 r. 
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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 
niŜ 12 mil od najbardziej wysuniętego 
punktu linii brzegowej w EOG. W związku 
z tym, Unia nie uwaŜa, Ŝe 
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. 

uzgodniony zostanie ratyfikowalny 
międzynarodowy środek rynkowy mający 

zastosowanie do większości emisji 

z międzynarodowego lotnictwa, wartości 
procentowe zostały obliczone przez 
Eurocontrol na podstawie części długości 
ortodromy między głównymi lotniskami w 
EOG i w państwach trzecich, która jest nie 
większa niŜ 12 mil od najbardziej 
wysuniętego punktu linii brzegowej 
w EOG. W związku z tym, Unia nie 
uwaŜa, Ŝe 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. 

Uzasadnienie 

Poprawka opiera się na załoŜeniu, Ŝe nie kaŜdy międzynarodowy środek rynkowy będzie 

akceptowalny; będzie nim tylko taki środek, który jest prawnie wiąŜący oraz obejmuje 

większość emisji. 

 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Odstępstwa przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają wyniki rozmów 
dwustronnych i wielostronnych z 
państwami trzecimi, które Komisja będzie 

kontynuować w imieniu Unii. 

(4) Odstępstwa przewidziane w niniejszej 
dyrektywie uwzględniają wyniki rozmów 
dwustronnych i wielostronnych 
z państwami trzecimi. Dodatkowy czas 
uzyskany dzięki „wstrzymaniu zegara” na 

późniejszy rok powinien zostać 

wykorzystany zarówno przez Komisję, jak 
i państwa członkowskie, występujące w 
imieniu Unii, aby zapewnić 
międzynarodową akceptację krajów 

trzecich dla podejścia opartego na 

przestrzeni powietrznej, które Unia 

zastosuje w najbliŜszych latach. Starania 
te naleŜy wesprzeć oferując krajom 

trzecim wspólne podejście do korzystania z 

przychodów, na przykład na 
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międzynarodową politykę 

przeciwdziałania zmianie klimatu lub 

wspólne projekty badawczo-rozwojowe 

słuŜące rozwiązaniu problemu emisji 

gazów cieplarnianych przez lotnictwo. 

Państwa członkowskie powinny takŜe 

wykorzystywać przychody z podatków 

krajowych i opłat, którymi obciąŜani są 

pasaŜerowie, na dokonywanie dalszych 

postępów w negocjacjach 

międzynarodowych i negocjacjach 

z krajami trzecimi. 

 
 
 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Odstępstwa zawarte w niniejszej 

dyrektywie odnoszą się wyłącznie do 

emisji z działalności lotniczej do 2016 r. i 

są wprowadzone przez Unię w celu 

ułatwienia zawarcia porozumienia w 

sprawie przyjęcia ratyfikowalnego 

międzynarodowego środka rynkowego 

w trakcie 39. Zgromadzenia ICAO. Dalsze 

działania ustawodawcze będą 

podejmowane wyłącznie pod warunkiem, 

Ŝe taki środek zostanie przyjęty w 2016 r. 

W tym celu po zakończeniu Zgromadzenia 

ICAO w 2016 r. Komisja powinna 

przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie wyczerpujące sprawozdanie oraz 

szybko zaproponować zasadne środki 

spójne z jego wynikami. Jeśli państwa 

trzecie wyraŜą zgodę na przystąpienie do 

EU ETS lub przyjmą równorzędne środki, 

odstępstwa przewidziane w niniejszej 

dyrektywie powinny zostać odpowiednio 

dostosowane. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Negocjacje Unii z państwami trzecimi 

dotyczące transportu lotniczego powinny 

zawsze obejmować kwestię handlu 

emisjami z sektora lotnictwa. 

 

Poprawka  9 

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 2014 r. do 2016 r. w celu zapewnienia 
operatorom odpowiedniej ilości czasu na 
zrozumienie tego rodzaju podejścia przy 
planowaniu swojej działalności w zakresie 
przewozów lotniczych. 

Uzasadnienie 

Obecne odstępstwo powinno mieć zastosowanie wyłącznie do 2016 r. oraz następnego 

Zgromadzenia ICAO. W oparciu o wnioski wyciągnięte podczas Zgromadzenia ICAO w 2016 r. 

oraz wyniki osiągnięte w jego trakcie Unia moŜe rozwaŜyć, czy naleŜy podjąć dalsze kroki 

uwzględniające wyniki negocjacji międzynarodowych oraz jakie powinny być te kroki. Przy 

wygaśnięciu bieŜącego odstępstwa z końcem 2016 r. ustawodawcy będą mieć wystarczającą 

ilość czasu, aby zakończyć wszelkie inne procedury współdecyzyjne, jakie mogą okazać się 

konieczne, poniewaŜ data umorzenia uprawnień odpowiadających emisjom za 2017 r. wypada 

w kwietniu 2018 r. 
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Poprawka  10 

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 niŜ 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. 

(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 niŜ 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. 

Uzasadnienie 

Obecne odstępstwo powinno mieć zastosowanie wyłącznie do 2016 r. oraz następnego 

Zgromadzenia ICAO. W oparciu o wnioski wyciągnięte podczas Zgromadzenia ICAO w 2016 r. 

oraz wyniki osiągnięte w jego trakcie Unia moŜe rozwaŜyć, czy naleŜy podjąć dalsze kroki 

uwzględniające wyniki negocjacji międzynarodowych oraz jakie powinny być te kroki. Przy 

wygaśnięciu bieŜącego odstępstwa z końcem 2016 r. ustawodawcy będą mieć wystarczającą 

ilość czasu, aby zakończyć wszelkie inne procedury współdecyzyjne, jakie mogą okazać się 

konieczne, poniewaŜ data umorzenia uprawnień odpowiadających emisjom za 2017 r. wypada 

w kwietniu 2018 r.  

 
 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Loty między regionami najbardziej 

oddalonymi określonymi w art. 349 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) a kontynentalną 

częścią EOG powinny równieŜ podlegać 

regionalnemu podejściu rynkowemu. 

Wartości procentowe powinny zostać 

obliczone przez Eurocontrol na podstawie 

części długości ortodromy między 

głównymi lotniskami w kontynentalnej 

części EOG a regionem najbardziej 

oddalonym, który znajduje się nie dalej 

niŜ 12 mil od najbardziej wysuniętego 

punktu kontynentalnej części EOG do 

momentu wejścia w Ŝycie 

międzynarodowego środka rynkowego. 

 
 

 Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. 

Komisja powinna przedłoŜyć 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, aby 

zagwarantować uwzględnienie rozwoju 

sytuacji na arenie międzynarodowej oraz 

wszelkich kwestii dotyczących stosowania 

odstępstwa. 

skreślony 

 
 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Artykuł 3 d – ustęp 4  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1) W art. 3d ust. 4 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 „4. Państwa członkowskie wykorzystują 

przychody uzyskane z rozdzielania 

przydziałów w drodze sprzedaŜy aukcyjnej 
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zmierzające do przeciwdziałania zmianom 

klimatu, w szczególności na szczeblu 

międzynarodowym, na ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych oraz na 

dostosowanie się w krajach rozwijających 

do skutków zmiany klimatu, a takŜe na 

finansowanie badań i rozwoju w zakresie 

łagodzenia i dostosowań, w tym w 

dziedzinie aeronautyki i transportu 

lotniczego. Przychody ze sprzedaŜy 

aukcyjnej przeznacza się równieŜ na 

transport niskoemisyjny. Wpływy ze 

sprzedaŜy aukcyjnej powinny równieŜ 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 

oraz na finansowanie środków mających 

na celu zapobieganie wylesianiu. 

 Państwa członkowskie regularnie 

informują Komisję o działaniach 

podjętych na mocy akapitu pierwszego.” 

 
 

 Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

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 (EOG) w 2013 r.; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) emisji pochodzących z lotów do i z 
państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) w kaŜdym 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 EOG w kaŜdym roku 
kalendarzowym, w okresie od 2014 do 
2016 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; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – 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 między 

regionami najbardziej oddalonymi 

określonymi w art. 349 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) a kontynentalną częścią EOG w 

kaŜdym roku kalendarzowym aŜ do 

wejścia w Ŝycie międzynarodowego środka 

rynkowego w przypadku gdy w celu 

odzwierciedlenia odsetka lotów 

wykonywanych w obrębie europejskiej 

przestrzeni powietrznej operator takich 

lotów umorzył uprawnienia w odniesieniu 

do wartości procentowych, które powinny 

zostać obliczone przez Eurocontrol na 

podstawie części długości ortodromy 

między głównymi lotniskami 

w kontynentalnej części EOG a regionem 

najbardziej oddalonym, który znajduje się 

nie dalej niŜ 12 mil od najbardziej 

wysuniętego punktu kontynentalnej części 

EOG lub obliczonych zgodnie z ust. 6; 
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 Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – 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 kaŜdym roku 
kalendarzowym do 2020 r., w przypadku 
gdy emisje, za które dany operator statku 
powietrznego był odpowiedzialny w roku 
kalendarzowym wynoszą mniej niŜ 1000 
ton; 

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

 
 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Artykuł 28 a – 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. 

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

 
 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – 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 

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

emisji lotniczych przydzielonych kaŜdemu 
operatorowi do dnia [Dz.U.: insert a date 4 
months after the entry into force of this 
Directive]. 

 
 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – 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 kaŜde 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 kaŜde państwo 
członkowskie w odniesieniu do okresu od 
2013 do 2016 r. zostanie zmniejszona, tak 
aby odpowiadała udziałowi przyznanych 
emisji z lotnictwa wynikającemu 
z zastosowania ust. 1 lit. a)-c). 

 
 

 Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – 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 moŜe zadecydować, 
Ŝe raport na temat wielkości emisji nie 
będzie zawierać danych wyraŜonych 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 

6. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 12 ust. 2a i art. 14 ust. 3, w przypadku 
lotów do i z krajów poza EOG, a takŜe 
lotów do i z lotnisk połoŜonych 

w najbardziej oddalonych regionach, 
operator statku powietrznego moŜe 
zadecydować, Ŝe raport na temat wielkości 
emisji nie będzie zawierać danych 
wyraŜonych 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 
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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. 

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 o rezultacie 

obliczeń dokonanych przez właściwy 

organ, natomiast obliczenia emisji 
dokonane w takich okolicznościach uznaje 
się za zweryfikowane emisje operatora 
statków powietrznych do celów art. 11a, 
12, 14 i 28a. 

 
 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Artykuł 28 a – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. 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. 

7. Komisja przedstawi Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie coroczne 

sprawozdanie na temat postępu negocjacji 

i przygotowań do Zgromadzenia ICAO w 

2016 r., a takŜe na temat wysiłków Komisji 

na rzecz promowania wśród krajów 

trzecich międzynarodowej akceptacji dla 

podejścia opartego na przestrzeni 

powietrznej.  Po Zgromadzeniu ICAO 
w 2016 r. Komisja przedstawi takŜe 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
specjalne sprawozdanie na temat 
osiągniętych przez Zgromadzenie 

rezultatów. JeŜeli ratyfikowalny 

międzynarodowy środek rynkowy zostanie 

uzgodniony, takie sprawozdanie zawierać 
będzie stosowne wnioski stanowiące 
odpowiedź na te ustalenia. KaŜdemu 

wnioskowi towarzyszyć będzie szczegółowa 

ocena skutków. 

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 równieŜ 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 równieŜ 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”. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Załącznik II c – wyjaśnienia do tabeli – 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 niŜ 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 niŜ 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. 

 
 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 
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Dyrektywa 2003/87/WE 
Załącznik II c – wyjaśnienia do tabeli – akapit szósty a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Odsetek emisji, o których mowa w 

art. 28a, dla lotów do i z regionu 

najbardziej oddalonego takŜe oblicza się 

według poniŜszej tabeli, do której przed 

przyjęciem zostaną wprowadzone wartości 

procentowe wynikające mutatis mutandis 

ze stosowania tego samego wzoru, na 

podstawie najlepszych dostępnych danych, 

w tym dostarczonych przez Eurocontrol. 

 
 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Załącznik II c – tabela – wiersz 37  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

CHINY, w tym HONGKONG, MAKAO i 

TAJWAN 
CHINY, w tym HONGKONG i MAKAO 

 
 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 

Dyrektywa 2003/87/WE 
Załącznik II c – tabela – wiersz 147 a (nowy)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 TW - TAJWAN 

 
 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik II c – tabela – po ostatnim wierszu – wiersze 172 a – 172 i (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Gwadelupa 

 Gujana Francuska 

 Martynika 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Azory  

 Madera 

 Wyspy Kanaryjskie 

 
 
 
 


