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Handel emisjami gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) 

COM(2013) 722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Wszystkie państwa członkowskie 

powinny wprowadzić opłaty pasaŜerskie za 

loty, które nie są objęte systemem ETS 

dotyczącym lotnictwa. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W kontekście porozumienia dotyczącego budŜetu USA osiągniętego w grudniu 2013 r. 

Kongres Stanów Zjednoczonych pracuje nad wprowadzeniem nowej opłaty lotniczej 

wynoszącej od 2,5 do 5,6 USD i mającej zastosowanie do wszystkich lotów rozpoczynających 

się w portach lotniczych USA. Opłaty pasaŜerskie za loty naleŜy wprowadzić równieŜ w UE w 

takim zakresie, w jakim loty nie są objęte systemem ETS dotyczącym lotnictwa. Opłaty te 

powinny odpowiadać przynajmniej cenom emisji dwutlenku węgla w ramach ETS. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2003/87/WE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c (nowa) 

 

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 2020 r., w przypadku 

gdy emisje, za które dany operator statku 

powietrznego był odpowiedzialny w roku 

kalendarzowym, wynoszą mniej niŜ 

1000 ton, a operator wybrał opcję 

uiszczania kwot odpowiadających 

rocznym opłatom za emisję; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zwolnienie statków powietrznych wykonujących niezarobkowe przewozy lotnicze, tj. 

odrzutowców biznesowych, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich operatorzy będą 

zobowiązani do wpłaty równowaŜnej kwoty za emisję. 

 

 


