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Poprawka 47
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły 

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(16) Lotnictwo ma wpływ na globalny 
klimat w związku z uwalnianiem ditlenku 
węgla, tlenków azotu, pary wodnej, 
cząsteczek siarki i sadzy. IPCC ustalił, że 
łączny wpływ lotnictwa jest obecnie od 
dwóch do czterech razy wyższy od 
skutków, jakie w poprzednich latach 
powodowane były przez emisje samego 
ditlenku węgla pochodzące z lotnictwa. 
Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych 
we Wspólnocie wskazują, że łączny wpływ 
lotnictwa mógłby być o około dwóch razy 
wyższy niż wpływ samego ditlenku węgla. 
Niemniej jednak w żadnym z tych 
szacunków nie bierze się pod uwagę w 
dużym stopniu nieokreślonego wpływu 
chmur cirrus. Zgodnie z art. 174 ust. 2 
Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie 
środowiska powinna opierać się na 
zasadzie ostrożności. W oczekiwaniu na 
wyniki badań naukowych skutkami 
powodowanymi przez lotnictwo należy 
zająć się w możliwie najszerszym zakresie. 
Emisje tlenków azotu zostaną 
uwzględnione w innym wniosku, który 
Komisja ma przedstawić w roku 2008.

(16) Lotnictwo ma wpływ na globalny 
klimat w związku z uwalnianiem ditlenku 
węgla, tlenków azotu, pary wodnej, 
cząsteczek siarki i sadzy. IPCC ustalił, że 
łączny wpływ lotnictwa jest obecnie od 
dwóch do czterech razy wyższy od 
skutków, jakie w poprzednich latach 
powodowane były przez emisje samego 
ditlenku węgla pochodzące z lotnictwa. 
Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych 
we Wspólnocie wskazują, że łączny wpływ 
lotnictwa mógłby być o około dwóch razy 
wyższy niż wpływ samego ditlenku węgla. 
Niemniej jednak w żadnym z tych 
szacunków nie bierze się pod uwagę w 
dużym stopniu nieokreślonego wpływu 
chmur cirrus. Ponieważ zgodnie z art. 174 
ust. 2 Traktatu polityka Wspólnoty w 
dziedzinie środowiska powinna opierać się 
na zasadzie ostrożności, należy uwzględnić 
możliwie wszystkie skutki powodowane 
przez lotnictwo. Organy zarządzania 
ruchem lotniczym powinny stosować 
skuteczne środki na rzecz zapobiegania 
powstawaniu smug kondensacyjnych 
i chmur Cirrus przy pomocy zmiany tras 
lotów, poprzez dopilnowanie, aby trasy 
lotów nie przebiegały przez obszary, w 
których przewiduje się powstawanie 
takich chmur z uwagi na szczególne 
warunki atmosferyczne. Ponadto powinny 
one zdecydowanie wspierać badania 
naukowe dotyczące tworzenia się smug 
kondensacyjnych i chmur Cirrus, w tym 
skutecznych środków ograniczających 
(np. paliwa, silników, zarządzania ruchem 
lotniczym), które nie wpływają 
niekorzystnie na realizację innych celów 
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z zakresu ochrony środowiska. W 
oczekiwaniu na zaproponowanie przez 
Komisję innych instrumentów prawnych, 
które będą odnosiły się w szczególności do 
problemu emisji tlenków azotu w ruchu 
lotniczym, należy zastosować mnożnik w 
odniesieniu do każdej emitowanej tony 
CO2.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 10 
i 65).

Poprawka 48

Caroline Lucas, Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17) Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, 
należy wyznaczyć zharmonizowaną 
metodę rozdzielania przydziałów 
umożliwiającą określenie łącznej liczby 
przydziałów, które należy wydać, oraz 
dystrybucję przydziałów wśród operatorów 
statków powietrznych. Pewien odsetek 
przydziałów będzie rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej zgodnie z zasadami, 
które ma opracować Komisja. Należy 
stworzyć specjalną rezerwę przydziałów, 
po to by zapewnić dostęp do rynku nowym 
operatorom statków powietrznych i by 
wspierać operatorów statków 
powietrznych, którzy znacznie zwiększyli 
liczbę wykonywanych przez siebie 
tonokilometrów. Operatorzy statków 
powietrznych, którzy zaprzestali 
działalności, powinni być w dalszym ciągu 
brani pod uwagę przy wydawaniu 
przydziałów do końca okresu, w 

(17) Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, 
należy wyznaczyć zharmonizowaną 
metodę rozdzielania przydziałów 
umożliwiającą określenie łącznej liczby 
przydziałów, które należy wydać, oraz 
dystrybucję przydziałów wśród operatorów 
statków powietrznych. Pewien odsetek 
przydziałów będzie rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej zgodnie z zasadami, 
które ma opracować Komisja. Od roku 
2013 wszystkie przydziały będą 
rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej.
Należy stworzyć specjalną rezerwę 
przydziałów, po to by zapewnić dostęp do 
rynku nowym operatorom statków 
powietrznych i by wspierać operatorów 
statków powietrznych, którzy znacznie 
zwiększyli liczbę wykonywanych przez 
siebie tonokilometrów. Operatorzy statków 
powietrznych, którzy zaprzestali 
działalności, powinni być w dalszym ciągu 
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odniesieniu do którego nieodpłatne 
przydziały zostały już rozdzielone.

brani pod uwagę przy wydawaniu 
przydziałów do końca okresu, w 
odniesieniu do którego nieodpłatne 
przydziały zostały już rozdzielone.

Or. en

(Poprawki 75 i 87 przyjęte w pierwszym czytaniu) 

Uzasadnienie

W dniu 23 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie planów dotyczących unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji po 2012 r. Komisja proponuje, aby od 2013 r. wszystkie 
przydziały były rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej, co stanowiłoby główną metodę 
rozdzielania dla większości sektorów objętych unijnym systemem handlu przydziałami emisji. 
Te same przepisy powinny zatem mieć zastosowanie do sektora lotnictwa.

Ponadto ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że operatorzy statków 
powietrznych będą w stanie przenosić większą część wzrostu kosztów krańcowych na 
konsumentów, co prowadzi do nadzwyczajnych zysków kosztem konsumentów. Rozdzielanie 
wszystkich przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej pozwoli na uniknięcie tego problemu i 
uwzględnienie wczesnych środków na rzecz czystszych technologii i obniżenia emisji, a także 
zapewnienie najbardziej bezpośredniego i stosownego systemu zachęt do obniżenia emisji.

Poprawka 49
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17) Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, 
należy wyznaczyć zharmonizowaną 
metodę rozdzielania przydziałów 
umożliwiającą określenie łącznej liczby 
przydziałów, które należy wydać, oraz 
dystrybucję przydziałów wśród operatorów 
statków powietrznych. Pewien odsetek 
przydziałów będzie rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej zgodnie z zasadami, 
które ma opracować Komisja. Należy 
stworzyć specjalną rezerwę przydziałów, 
po to by zapewnić dostęp do rynku nowym 
operatorom statków powietrznych i by 
wspierać operatorów statków 

(17) Aby uniknąć zakłóceń konkurencji, 
należy wyznaczyć zharmonizowaną 
metodę rozdzielania przydziałów 
umożliwiającą określenie łącznej liczby 
przydziałów, które należy wydać, oraz 
dystrybucję przydziałów wśród operatorów 
statków powietrznych. Należy stworzyć 
specjalną rezerwę przydziałów, po to by 
zapewnić dostęp do rynku nowym 
operatorom statków powietrznych i by 
wspierać operatorów statków 
powietrznych, którzy znacznie zwiększyli 
liczbę wykonywanych przez siebie 
tonokilometrów. Operatorzy statków 
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powietrznych, którzy znacznie zwiększyli 
liczbę wykonywanych przez siebie 
tonokilometrów. Operatorzy statków 
powietrznych, którzy zaprzestali 
działalności, powinni być w dalszym ciągu 
brani pod uwagę przy wydawaniu 
przydziałów do końca okresu, w 
odniesieniu do którego nieodpłatne 
przydziały zostały już rozdzielone.

powietrznych, którzy zaprzestali 
działalności, powinni być w dalszym ciągu 
brani pod uwagę przy wydawaniu 
przydziałów do końca okresu, w 
odniesieniu do którego nieodpłatne 
przydziały zostały już rozdzielone.

Or. en

Poprawka 50
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17a) Jak określono w dyrektywie Rady 
2003/96/WE, lotnictwo jest 
energochłonnym sektorem przemysłu. W 
przypadku braku trwałego paliwa 
alternatywnego lotnictwo jest w pełni 
zależne od paliwa lotniczego w zakresie 
dostarczania energii i ma najwyższe 
nieprzewidziane koszty redukcji ze 
wszystkich sektorów przemysłu. Ponadto 
zdolność linii lotniczych do przeniesienia 
kosztów przydziałów na konsumentów jest 
niezwykle ograniczona.
Lotnictwo jest narażone na konkurencję 
międzynarodową, a zatem o ile nie ma 
porozumienia w sprawie środków o 
charakterze globalnym mających na celu 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z lotnictwa, istnieje 
poważne ryzyko zakłócenia ruchu oraz 
przenoszenia produkcji do krajów, w 
których limity emisji są łagodniejsze 
(„carbon leakage”). Takie zagrożenia 
wzrosłyby, gdyby do sektora lotnictwa 
musiał być stosowany wysoki poziom 
sprzedaży aukcyjnej w ramach unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji 
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(Emissions Trading Scheme – ETS). W 
związku z tym sprzedaż aukcyjna powinna 
służyć tylko pokryciu kosztów 
administracyjnych ETS lotnictwa.

Or. en

Poprawka 51
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19) Lotnictwo ma swój udział w ogólnym 
wpływie działalności człowieka na zmiany 
klimatu, a oddziaływanie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących ze statków 
powietrznych na środowisko może zostać 
złagodzone dzięki środkom służącym 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu w UE 
i w państwach trzecich oraz finansowaniu 
działań w zakresie badań i rozwoju 
dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich. Decyzje 
w sprawach związanych z krajowymi 
wydatkami publicznymi należą do państw 
członkowskich, zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Bez uszczerbku dla tego 
stanowiska dochody uzyskane 
z rozdzielania przydziałów w drodze 
sprzedaży aukcyjnej lub kwota 
równoważna powinny zostać wykorzystane 
–jeśli wymagają tego nadrzędne zasady 
budżetowe państw członkowskich, takie 
jak zasada jednolitości i zasada 
uniwersalności – do zmniejszania skutków 
emisji gazów cieplarnianych, do 
dostosowania się do konsekwencji zmian 
klimatu w UE i państwach trzecich, do 
finansowania działań w zakresie badań 
i rozwoju dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich oraz do 
pokrywania kosztów administrowania 
systemem. Można je też przeznaczyć na 

(19) Lotnictwo ma swój udział w ogólnym 
wpływie działalności człowieka na zmiany 
klimatu, a oddziaływanie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących ze statków 
powietrznych na środowisko może zostać 
złagodzone dzięki środkom służącym 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu w UE 
i w państwach trzecich oraz finansowaniu 
działań w zakresie badań i rozwoju 
dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich. Decyzje 
w sprawach związanych z krajowymi 
wydatkami publicznymi należą do państw 
członkowskich, zgodnie z zasadą 
pomocniczości.
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działania zachęcające do wykorzystywania 
środków transportu przyjaznych 
środowisku. Wpływy ze sprzedaży 
aukcyjnej powinny w szczególności być 
przekazywane na rzecz Globalnego 
Funduszu Efektywności Energetycznej 
oraz Energii Odnawialnej oraz na 
finansowanie środków mających na celu 
zapobieganie wylesianiu i ułatwianie 
dostosowania się do skutków zmian 
klimatu w krajach rozwijających się. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
wykorzystywania dochodów nie powinny 
przesądzać o jakiejkolwiek decyzji 
w sprawie wykorzystywania dochodów 
uzyskanych z rozdzielania przydziałów 
w drodze sprzedaży aukcyjnej w szerszym 
kontekście ogólnego przeglądu dyrektywy 
2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19) Lotnictwo ma swój udział w ogólnym 
wpływie działalności człowieka na zmiany 
klimatu, a oddziaływanie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących ze statków 
powietrznych na środowisko może zostać 
złagodzone dzięki środkom służącym 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu w UE 
i w państwach trzecich oraz finansowaniu 
działań w zakresie badań i rozwoju 
dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich. Decyzje 
w sprawach związanych z krajowymi 
wydatkami publicznymi należą do państw 
członkowskich, zgodnie z zasadą 
pomocniczości. Bez uszczerbku dla tego 
stanowiska dochody uzyskane 

(19) Lotnictwo ma swój udział w ogólnym 
wpływie działalności człowieka na zmiany 
klimatu. Wpływy ze sprzedaży aukcyjnej 
przydziałów powinny być wykorzystywane 
w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych i dostosowywania się do 
wpływu zmiany klimatu w UE 
i w państwach trzecich, zwłaszcza 
w krajach rozwijających się, oraz 
finansowania działań w zakresie badań 
i rozwoju dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich. Wpływy ze 
sprzedaży aukcyjnej powinny w 
szczególności być przekazywane na rzecz 
Globalnego Funduszu Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej 
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z rozdzielania przydziałów w drodze 
sprzedaży aukcyjnej lub kwota 
równoważna powinny zostać wykorzystane 
–jeśli wymagają tego nadrzędne zasady 
budżetowe państw członkowskich, takie 
jak zasada jednolitości i zasada 
uniwersalności – do zmniejszania skutków 
emisji gazów cieplarnianych, do 
dostosowania się do konsekwencji zmian 
klimatu w UE i państwach trzecich, do 
finansowania działań w zakresie badań 
i rozwoju dotyczących łagodzenia skutków 
i dostosowywania się do nich oraz do 
pokrywania kosztów administrowania 
systemem. Można je też przeznaczyć na 
działania zachęcające do wykorzystywania 
środków transportu przyjaznych 
środowisku. Wpływy ze sprzedaży 
aukcyjnej powinny w szczególności być 
przekazywane na rzecz Globalnego 
Funduszu Efektywności Energetycznej 
oraz Energii Odnawialnej oraz na 
finansowanie środków mających na celu 
zapobieganie wylesianiu i ułatwianie 
dostosowania się do skutków zmian 
klimatu w krajach rozwijających się. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
wykorzystywania dochodów nie powinny 
przesądzać o jakiejkolwiek decyzji 
w sprawie wykorzystywania dochodów 
uzyskanych z rozdzielania przydziałów 
w drodze sprzedaży aukcyjnej w szerszym 
kontekście ogólnego przeglądu dyrektywy 
2003/87/WE.

oraz na finansowanie środków mających na 
celu zapobieganie wylesianiu. W celu 
zmniejszenia do pewnego stopnia ciężaru 
spoczywającego na obywatelach dochody 
uzyskiwane w drodze sprzedaży aukcyjnej 
powinny także być wykorzystywane do 
obniżenia podatków i opłat ciążących na 
środkach transportu przyjaznych 
środowisku naturalnemu, takich jak kolej 
czy autobus. Powinny one także być 
wykorzystywane do pokrycia 
uzasadnionych kosztów ponoszonych 
przez państwa członkowskie na 
zarządzanie niniejszą dyrektywą. Państwa 
członkowskie mogą także wykorzystywać 
te dochody w celu łagodzenia, a nawet 
wyeliminowania wszelkich problemów 
związanych z dostępnością 
i konkurencyjnością najbardziej 
oddalonych regionów oraz problemów 
dotyczących zobowiązań z tytułu usług 
publicznych w związku z wdrożeniem 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny poinformować 
Komisję o środkach podjętych w tym 
zakresie.

Or. en

(Poprawka 14 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce 11 sprawozdawcy, ale ponownie wprowadza wyraźne 
odniesienie do środków mających na celu zapobieganie wylesianiu i środków na rzecz 
Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej.
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Poprawka 53
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(20) Przepisy dotyczące wykorzystania 
wpływów ze sprzedaży w drodze licytacji 
powinny być zgłaszane Komisji. Takie 
zgłoszenia nie zwalniają państw 
członkowskich z obowiązku 
ustanowionego w art. 88 ust 3 Traktatu 
dotyczącego zgłaszania określonych 
środków krajowych. Niniejsza dyrektywa 
nie powinna naruszać wyniku 
jakichkolwiek przyszłych procedur 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać rozpoczęte zgodnie z art. 87 i 88 
Traktatu.

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(33 a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
utrzymania lub ustanowienia innych 
uzupełniających, równoległych polityk lub 
działań dotyczących ogólnego wpływu 
sektora lotnictwa na zmiany klimatu.

Or. en

(Poprawka 18 przyjęta w pierwszym czytaniu)
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Poprawka 55
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3c – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Łączna liczba przydziałów emisji, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres od dnia 1 stycznia 
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 
odpowiada 100% historycznych emisji 
lotniczych.
2. Łączna liczba przydziałów, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres, o którym mowa w 
art. 11 ust. 2, rozpoczynający się w dniu 1 
stycznia 2013 r. i – w przypadku gdy po 
przeglądzie, o którym mowa w art. 30 ust. 
4, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany 
– na każdy następny okres, odpowiada 100 
% historycznych emisji lotniczych 
pomnożonym przez liczbę lat w danym 
okresie.

2. Łączna liczba przydziałów, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres, o którym mowa w 
art. 11 ust. 2, rozpoczynający się w dniu 1 
stycznia 2013 r. i – w przypadku gdy po 
przeglądzie, o którym mowa w art. 30 ust.
4, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany 
– na każdy następny okres, odpowiada 100 
% historycznych emisji lotniczych 
pomnożonym przez liczbę lat w danym 
okresie, powiększonym o roczny wzrost w 
wysokości 5% rocznie.

Or. de

Uzasadnienie

Wydaje się rozsądne, aby handel przydziałami emisji uwzględniający lotnictwo rozpoczął się 
nie w ostatnim roku drugiego okresu ETS, ale w nowym okresie od 2013 r., z tego względu 
proponuje się skreślenie ust. 1.

W ust. 2 oprócz całkowitej kwoty 100% konieczne jest uwzględnienie corocznego wzrostu 
ruchu lotniczego w UE, który długoterminowo wynosi średnio 5%. W ten sposób w 2013 r. do 
podziału byłoby 105%, w 2014 r. 110% itp., jako zmniejszenie obciążeń uzasadnione 
wzrostem ruchu lotniczego.
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Poprawka 56
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3c – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Łączna liczba przydziałów emisji, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres od dnia 1 stycznia 
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 
odpowiada 100% historycznych emisji 
lotniczych.

1. Łączna liczba przydziałów emisji, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 
odpowiada 90% historycznych emisji 
lotniczych rocznie.

Or. de

(Poprawka 61 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 61).

Poprawka 57
Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3c - ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Łączna liczba przydziałów, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2, rozpoczynający się w dniu 
1 stycznia 2013 r. i – w przypadku gdy po 
przeglądzie, o którym mowa w art. 30 
ust. 4, nie zostaną wprowadzone żadne 
zmiany – na każdy następny okres, 
odpowiada 100% historycznych emisji 
lotniczych pomnożonym przez liczbę lat 

2. Na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 
2, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 
2013 r. i na każdy następny okres liczba 
przydziałów, przyznanych każdego roku 
zmniejsza się w sposób liniowy zgodnie z 
ogólnym celem obniżenia mającym 
zastosowanie do emisji objętych systemem 
handlu przydziałami emisji w odniesieniu 
do rocznej wartości ustanowionej w ust. 1.



AM\722693PL.doc 13/32 PE406.000v01-00

PL

w danym okresie.

Or. en

(Poprawki 13 i 61 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

W pierwszym czytaniu Parlament przyjął poprawkę w celu dostosowania limitu emisji do 
ogólnego celu obniżenia emisji w ramach systemu handlu przydziałami emisji w odniesieniu 
do 1990 r.

Poprawka 58
Caroline Lucas

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3c - ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Łączna liczba przydziałów, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2, rozpoczynający się w dniu 
1 stycznia 2013 r. i – w przypadku gdy po 
przeglądzie, o którym mowa w art. 30 
ust. 4, nie zostaną wprowadzone żadne 
zmiany – na każdy następny okres, 
odpowiada 100% historycznych emisji 
lotniczych pomnożonym przez liczbę lat 
w danym okresie.

2. Na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 
2, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 
2013 r. i– na każdy następny okres, liczba 
przydziałów lotniczych przyznanych 
każdego roku zmniejsza się w sposób 
liniowy zgodnie z wynoszącym 30% celem 
obniżenia w odniesieniu do rocznej 
wartości ustanowionej w ust. 1.

Or. en

(Poprawki 13 i 61 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

W pierwszym czytaniu Parlament przyjął poprawkę w celu dostosowania limitu emisji do 
ogólnego celu obniżenia emisji w ramach systemu handlu przydziałami emisji w odniesieniu 
do 1990 r. Wniosek dotyczący przeglądu systemu handlu przydziałami emisji zapewnia 
automatyczne obniżenie limitu emisji do celu wynoszącego -30%, który powinien być 
ustanowiony także dla lotnictwa.
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Poprawka 59
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3c – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Łączna liczba przydziałów, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych na okres, o którym mowa w 
art. 11 ust. 2, rozpoczynający się w dniu 1 
stycznia 2013 r. i – w przypadku gdy po 
przeglądzie, o którym mowa w art. 30 ust. 
4, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany
– na każdy następny okres, odpowiada 100 
% historycznych emisji lotniczych 
pomnożonym przez liczbę lat w danym 
okresie.

2. Od 2013 r. liczba przydziałów zmniejsza 
się liniowo, począwszy od wartości 
określonej w ust. 1. Zmniejsza się ona o 
liniowy czynnik X% rocznie, zgodnie z 
przeglądem unijnego systemu handlu 
przydziałami emisji.

Or. de

Uzasadnienie

W pierwszym czytaniu Parlament przyjął poprawkę, która wprowadzała zmianę całkowitej 
liczby przydziałów po 2012 r. zgodnie z redukcją o 20% lub 30% do 2020 r. Konieczne jest 
zrównanie lotnictwa z innymi sektorami, a zatem uzgodnienie dotyczących go warunków w 
procesie przeglądu systemu handlu przydziałami emisji.

Poprawka 60
Chris Davies

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie, o którym mowa w art. 3c 
ust. 1, 10% przydziałów rozdziela się 
w drodze sprzedaży aukcyjnej.

1. W okresie, o którym mowa w art. 3c 
ust. 1, 100% przydziałów rozdziela się 
w drodze sprzedaży aukcyjnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące stosowania sprzedaży aukcyjnej do dystrybucji przydziałów są jasne: 
sprzedaż aukcyjna jest stosowna, jeśli koszty mogą być przenoszone na konsumentów i jeśli 
nie istnieje ryzyko strat przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów. W takim przypadku pełne 
koszty sprzedaży aukcyjnej będą przenoszone bezpośrednio na pasażerów, których podróż jest 
odpowiedzialna za emisje CO2, a zasady będą miały zastosowanie w ten sam sposób wobec 
wszystkich operatorów linii lotniczych. Nie ma zatem powodu, aby nie wprowadzić sprzedaży 
aukcyjnej przy pierwszej sposobności.

Poprawka 61
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W okresie, o którym mowa w art. 3c ust. 
1, 10% przydziałów rozdziela się w drodze 
sprzedaży aukcyjnej.

1. W okresie, o którym mowa w art. 3c ust. 
1, 25% przydziałów rozdziela się w drodze 
sprzedaży aukcyjnej.

Or. de

(Poprawka 74 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 74).

Poprawka 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 2
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa 
w ust. 1, może zostać zwiększony 
w ramach ogólnego przeglądu niniejszej 
dyrektywy.

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
wszystkie przydziały są rozdzielane w 
drodze sprzedaży aukcyjnej.

Or. en

(Poprawki 75 i 87 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

W dniu 23 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie planów dotyczących unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji po 2012 r. Komisja proponuje, aby od 2013 r. wszystkie 
przydziały były rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej, co stanowiłoby główną metodę 
rozdzielania dla większości sektorów objętych unijnym systemem handlu przydziałami emisji. 
Te same przepisy powinny zatem mieć zastosowanie do sektora lotnictwa.

Ponadto ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że operatorzy statków 
powietrznych będą w stanie przenosić większą część wzrostu kosztów krańcowych na 
konsumentów, co prowadzi do nadzwyczajnych zysków kosztem konsumentów. Rozdzielanie 
wszystkich przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej pozwoli na uniknięcie tego problemu i 
uwzględnienie wczesnych środków na rzecz czystszych technologii i obniżenia emisji, a także 
zapewnienie najbardziej bezpośredniego i stosownego systemu zachęt do obniżenia emisji.

Poprawka 63
Chris Davies

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W odniesieniu do kolejnych okresów
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa 
w ust. 1, może zostać zwiększony 
w ramach ogólnego przeglądu niniejszej 
dyrektywy.

2. W odniesieniu do kolejnego okresu
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej zostanie zwiększony 
do 100%.
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Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące stosowania sprzedaży aukcyjnej do dystrybucji przydziałów są jasne: 
sprzedaż aukcyjna jest stosowna, jeśli koszty mogą być przenoszone na konsumentów i jeśli 
nie istnieje ryzyko strat przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów. W takim przypadku pełne 
koszty sprzedaży aukcyjnej będą przenoszone bezpośrednio na pasażerów, których podróż jest 
odpowiedzialna za emisje CO2, a zasady będą miały zastosowanie w ten sam sposób wobec 
wszystkich operatorów linii lotniczych. Nie ma zatem powodu, aby nie wprowadzić sprzedaży 
aukcyjnej przy pierwszej sposobności.

Poprawka 64
Françoise Grossetête

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d - ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa 
w ust. 1, może zostać zwiększony 
w ramach ogólnego przeglądu niniejszej 
dyrektywy.

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa 
w ust. 1, musi pokryć co najmniej koszty 
administracyjne i nie może przekraczać 
10% kwoty.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana ogólnej dyrektywy tworzy ogólne ramy systemu handlu przydziałami emisji, ale nie 
uwzględnia szczególnych cech każdego sektora. Nie dość spójne byłoby wprowadzenie 
obecnie przepisów prawnych dotyczących poziomu stosowania sprzedaży aukcyjnej, której 
definicja i sama kwalifikacja nie są jeszcze znane. Należałoby oczekiwać ukierunkowania 
dyrektywy ogólnej przed wprowadzeniem jakichkolwiek dostosowań danego systemu do 
systemu innych sektorów.
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Poprawka 65
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa w 
ust. 1, może zostać zwiększony w ramach 
ogólnego przeglądu niniejszej dyrektywy.

2. Dla kolejnych okresów odsetek, który 
zostanie sprzedany w drodze licytacji, o 
którym mowa w ust. 1, zostaje zwiększony
zgodnie z maksymalnym poziomem 
sprzedaży w drodze licytacji w innych 
sektorach.

Or. de

(Poprawki 75 i 87 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 75 
i 87).

Poprawka 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3d – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa w 
ust. 1, może zostać zwiększony w ramach 
ogólnego przeglądu niniejszej dyrektywy.

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa w 
ust. 1, może zostać zwiększony do 
maksymalnego poziomu sprzedaży 
aukcyjnej uzgodnionego w skali 
międzynarodowej.

Or. de
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Uzasadnienie

Poziom sprzedaży aukcyjnej powinien móc być zwiększony wyłącznie do maksymalnego 
poziomu uzgodnionego w skali międzynarodowej, aby zapobiec zniekształceniu konkurencji 
na poziomie globalnym.

Poprawka 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3e – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Na każdy okres, o którym mowa w art. 
3c, każdy operator statku powietrznego 
może ubiegać się o przyznanie 
przydziałów, które mają być rozdzielane 
nieodpłatnie. Z wnioskiem można wystąpić
do właściwego organu w administrującym 
państwie członkowskim, przedstawiając 
zweryfikowane dane dotyczące 
tonokilometrów odnoszące się do działań 
lotniczych wymienionych w załączniku I 
wykonywanych przez tego operatora statku 
powietrznego w monitorowanym roku. Do 
celów niniejszego artykułu monitorowany 
rok to rok kalendarzowy kończący się 
dwadzieścia cztery miesiące przed 
początkiem okresu, którego dotyczy 
wniosek, zgodnie z załącznikami IV i V 
lub rok 2010 w odniesieniu do okresu, o 
którym mowa w art. 3c ust. 1. Wniosek 
składa się na co najmniej dwadzieścia 
jeden miesięcy przed początkiem okresu, 
którego dotyczy wniosek, lub do dnia 31 
marca 2011 r. w odniesieniu do okresu, o 
którym mowa w art. 3c ust. 1.

1. Na okres, o którym mowa w art. 3c ust. 
1, każdy operator statku powietrznego 
może ubiegać się o przyznanie 
przydziałów, które mają być rozdzielane 
nieodpłatnie. Z wnioskiem można wystąpić 
do właściwego organu w administrującym 
państwie członkowskim, przedstawiając 
zweryfikowane dane dotyczące 
tonokilometrów odnoszące się do działań 
lotniczych wymienionych w załączniku I 
wykonywanych przez tego operatora statku 
powietrznego w monitorowanym roku. Do 
celów niniejszego artykułu monitorowany 
rok to rok 2010 w odniesieniu do okresu, o 
którym mowa w art. 3c ust. 1. Wniosek 
składa się do dnia 31 marca 2011 r.

Or. en

(Poprawki 75 i 87 przyjęte w pierwszym czytaniu)
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Uzasadnienie

W dniu 23 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie planów dotyczących unijnego 
systemu handlu przydziałami emisji po 2012 r. Komisja proponuje, aby od 2013 r. wszystkie 
przydziały były rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej, co stanowiłoby główną metodę 
rozdzielania dla większości sektorów objętych unijnym systemem handlu przydziałami emisji. 
Te same przepisy powinny zatem mieć zastosowanie do sektora lotnictwa.

Ponadto ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że operatorzy statków 
powietrznych będą w stanie przenosić większą część wzrostu kosztów krańcowych na 
konsumentów, co prowadzi do nadzwyczajnych zysków kosztem konsumentów. Rozdzielanie 
wszystkich przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej pozwoli na uniknięcie tego problemu i 
uwzględnienie wczesnych środków na rzecz czystszych technologii i obniżenia emisji, a także 
zapewnienie najbardziej bezpośredniego i stosownego systemu zachęt do obniżenia emisji.

Poprawka 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3e - ustęp 3 - litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) liczbę przydziałów, które mają zostać 
przyznane w tym okresie nieodpłatnie, 
przez odjęcie liczby przydziałów, o której 
mowa w lit. b) i c), od łącznej liczby 
przydziałów ustalonej zgodnie z lit. a); 
oraz

(d) liczbę przydziałów, które mają zostać 
przyznane w okresie, o którym mowa w 
art. 3c ust. 1, nieodpłatnie, przez odjęcie 
liczby przydziałów, o której mowa w lit. b) 
i c), od łącznej liczby przydziałów 
ustalonej zgodnie z lit. a); oraz

Or. en

(Poprawki 75 i 87 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

W dniu 23 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie planów dotyczących unijnego 
systemu przydziałami emisji po 2012 r. Komisja proponuje, aby od 2013 r. wszystkie 
przydziały były rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej, co stanowiłoby główną metodę 
rozdzielania dla większości sektorów objętych unijnym systemem handlu przydziałami emisji. 
Te same przepisy powinny zatem mieć zastosowanie do sektora lotnictwa.

Ponadto ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że operatorzy statków 
powietrznych będą w stanie przenosić większą część wzrostu kosztów krańcowych na 
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konsumentów, co prowadzi do nadzwyczajnych zysków kosztem konsumentów. Rozdzielanie 
wszystkich przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej pozwoli na uniknięcie tego problemu i 
uwzględnienie wczesnych środków na rzecz czystszych technologii i obniżenia emisji, a także 
zapewnienie najbardziej bezpośredniego i stosownego systemu zachęt do obniżenia emisji.

Poprawka 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3f - ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W każdym okresie, o którym mowa w 
art. 3c ust. 2, 3% łącznej liczby 
przydziałów, które mają zostać 
rozdzielone, przeznacza się do specjalnej 
rezerwy przeznaczonej dla operatorów 
statków powietrznych:

1. W każdym okresie, o którym mowa w 
art. 3c ust. 2, 3% łącznej liczby 
przydziałów, które mają zostać 
rozdzielone, przeznacza się do specjalnej 
rezerwy przeznaczonej dla operatorów 
statków powietrznych rozpoczynających 
wykonywanie działania lotniczego 
objętego załącznikiem I po roku 
monitorowania, którego dotyczyła liczba 
tonokilometrów przedstawiona zgodnie z 
art. 3e ust. 1 odnosząca się do okresu, o 
którym mowa w art. 3c ust. 2 i których 
działanie nie jest w całości ani w części 
kontynuacją działania lotniczego 
wykonywanego uprzednio przez innego 
operatora statków powietrznych;

(a) rozpoczynających wykonywanie 
działania lotniczego objętego załącznikiem 
I po roku monitorowania, którego 
dotyczyła liczba tonokilometrów 
przedstawiona zgodnie z art. 3e ust. 1 
odnosząca się do okresu, o którym mowa
w art. 3c ust. 2; lub
(b) w przypadku których liczba 
tonokilometrów rośnie średnio o ponad 18 
% rocznie między rokiem monitorowania, 
którego dotyczyła liczba tonokilometrów 
przedstawiona zgodnie z art. 3e ust. 1 
odnosząca się do okresu,
o którym mowa w art. 3c ust. 2, a drugim 
rokiem kalendarzowym tego okresu;
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których działanie zgodnie z lit. a) lub 
dodatkowe działanie zgodnie z lit. b) nie 
jest w całości ani w części kontynuacją 
działania lotniczego wykonywanego 
uprzednio przez innego operatora statków 
powietrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis wprowadzony przez Radę we wspólnym stanowisku przynosi efekt przeciwny do 
zamierzonego ze środowiskowego punku widzenia. Nie jest jasne, który operator z niego 
skorzysta. Dlatego proponujemy jego skreślenie. 

Poprawka 70
Peter Liese

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a - ustęp 1a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. Z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie, o 
którym mowa w art. 3c, państwa 
członkowskie zezwalają każdemu 
operatorowi statków powietrznych na 
wykorzystanie CER i ERU z działań 
projektowych. W okresie, o którym mowa 
w art. 3c ust. 1, operatorzy statków 
powietrznych mogą wykorzystywać CER 
i ERU do 15% liczby przydziałów, które 
należy zwrócić zgodnie z art. 12 ust. 2a.

1a. Z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie, o 
którym mowa w art. 11 ust. 2, państwa 
członkowskie zezwalają każdemu 
operatorowi statków powietrznych na
wykorzystanie przydziałów wydanych na 
mocy rozdziału III, do wysokości odsetka
liczby przydziałów, które należy zwrócić 
zgodnie z art. 12 ust. 2a; ten odsetek 
wynosi 50% kwoty przydziałów, które 
zostaną rozdzielone w drodze sprzedaży 
aukcyjnej w odnośnym okresie.

W kolejnych okresach o wysokości odsetka 
decyduje się zgodnie z procedurą służącą 
określaniu wykorzystywania CER i ERU z 
działań projektowych, w ramach przeglądu 
niniejszej dyrektywy i uwzględniając 
zmiany w międzynarodowym systemie 
rozwiązań dotyczących zmian klimatu.

W kolejnych okresach o wysokości odsetka 
decyduje się zgodnie z procedurą służącą 
określaniu wykorzystywania CER i ERU z 
działań projektowych, w ramach przeglądu 
niniejszej dyrektywy i uwzględniając 
zmiany w międzynarodowym systemie
rozwiązań dotyczących zmian klimatu.

Komisja publikuje informacje o tym Komisja publikuje informacje o tym 
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odsetku co najmniej sześć miesięcy przed 
początkiem każdego okresu, o którym 
mowa w art. 3c;

odsetku co najmniej sześć miesięcy przed 
początkiem każdego okresu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyścią mechanizmu czystego rozwoju jest wykorzystanie kosztów operatorów w celu 
dostosowania się do systemu oraz stworzenia zachęt dla transferu technologii w krajach 
trzecich. Z drugiej strony, Parlament zawsze bronił zasady komplementarności, która 
oznacza, że główne wysiłki należy czynić w Europie. Ważne jest, aby podkreślić wiodącą rolę 
Europy i aby była ona rzeczywiście dobrym przykładem dla innych krajów.
Należy zapewnić zgodność ze wszystkimi ustanowionymi zasadami, czyli zasadą 
komplementarności, efektywności kosztowej i transferu technologii. Rozsądne wydaje się 
powiązanie wykorzystania mechanizmu czystego rozwoju z liczbą przydziałów, które są 
rozdzielane w drodze sprzedaży aukcyjnej. Kiedy sprzedaż aukcyjna zostaje zastąpiona 
mechanizmem czystego rozwoju, wyniki środowiskowe działalności lotniczej (w tym 
przypadku linii lotniczych w Europie) pozostają nienaruszone. Jedynie sposób rozdzielania 
przydziałów jest inny. Posiada on wartość dodaną, nie naruszając zasady 
komplementarności.

Poprawka 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 11a – ustęp 1a – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1a. Z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie, o 
którym mowa w art. 3c, państwa 
członkowskie zezwalają każdemu 
operatorowi statków powietrznych na 
wykorzystanie CER i ERU z działań 
projektowych. W okresie, o którym mowa 
w art. 3c ust. 1, operatorzy statków 
powietrznych mogą wykorzystywać CER i 
ERU do 15% liczby przydziałów, które 
należy zwrócić zgodnie z art. 12 ust. 2a.

1a. Z zastrzeżeniem ust. 3, w okresie, o 
którym mowa w art. 3c, państwa 
członkowskie zezwalają każdemu 
operatorowi statków powietrznych na 
wykorzystanie CER i ERU z działań 
projektowych. W okresie, o którym mowa 
w art. 3c ust. 1, operatorzy statków 
powietrznych mogą wykorzystywać CER i 
ERU do 50% liczby przydziałów, które 
należy zwrócić zgodnie z art. 12 ust. 2a.

Or. de
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Uzasadnienie

Dla wyrównania wpływu ruchu lotniczego na klimat w celu skutecznej poprawy globalnej 
sytuacji klimatycznej należy umożliwić znaczne zwiększenie udziału procentowego 
wykorzystania CER i ERU.

Poprawka 72
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 12 – ustęp 2a a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a a. Dopóki nie zostaną udostępnione 
wspólnotowe środki stanowiące zachętę do 
obniżki emisji tlenków azotu ze statków 
powietrznych stosowanych w działalności 
lotniczej wymienionej w wykazie 
stanowiącym załącznik I oraz 
gwarantujące taki sam jak w dyrektywie 
ambitny poziom w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, dla celów ust. 2a 
i tytułem odstępstwa od przepisów art. 3 
lit. a) ilość dwutlenku węgla, na której 
emisję dany operator statku powietrznego 
ma zezwolenie na mocy przydziału 
niebędącego przydziałem dla lotnictwa lub 
na CER lub ERU, dzieli się przez 
współczynnik wpływu w wysokości 2.

Or. de

(Poprawka 41 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 41).



AM\722693PL.doc 25/32 PE406.000v01-00

PL

Poprawka 73
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 14 - litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 16 - ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(2a) W przypadku, gdy publikacja takiej 
listy operatorów statków powietrznych 
nieprzestrzegających przepisów 
dotyczących przydziałów ujawnia 
oczywistą dyskryminację wobec 
operatorów, którzy przestrzegają tych 
przepisów, państwa członkowskie i 
Komisja, przed rozpatrzeniem 
zastosowania ust. 5 artykułu, podejmują 
środki naprawcze w celu zapobieżenia tej 
dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 74
Urszula Krupa

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 16 - litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 19 - ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

„Rozporządzenie w sprawie 
standaryzowanego i zabezpieczonego 
systemu rejestrów gwarantuje, że 
przydziały, CER i ERU, zwrócone przez 
operatorów statków powietrznych, zostają 
przekazane na konta wycofania państw 
członkowskich w pierwszym okresie 
realizacji zobowiązań wynikających z 
protokołu z Kioto tylko w zakresie, w 
jakim te przydziały, CER i ERU 
odpowiadają emisjom uwzględnionym w 
łącznych danych wynikających z 

„Rozporządzenie przewiduje możliwość 
zwrócenia się operatorów statków 
powietrznych do administratora rejestru o 
wymianę przydziału wydanego na mocy 
rozdziału II na przydział odpowiadający 
przydziałom wydawanym na mocy 
rozdziału III. Administratorzy dokonują 
takiej wymiany na żądanie”.
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krajowych inwentaryzacji za ten
okres przeprowadzonych przez państwa 
członkowskie”.

Or. en

Poprawka 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25a – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Jeżeli operatorzy lotniczy z państw 
trzecich, świadczący usługi transportu 
lotniczego na określonym obszarze 
geograficznym, nie są uwzględnieni w 
systemie europejskim, w celu 
zagwarantowania równego traktowania i 
wsparcia rozwiązania globalnego 
służącego zwalczaniu emisji przez 
transport lotniczy również operatorzy 
lotniczy z Unii Europejskiej nie są na 
porównywalnych trasach uwzględniani w 
tym systemie”.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i Rady nie pozwolić na 
powstanie zniekształceń konkurencji między europejskimi operatorami lotniczymi a 
operatorami z państw trzecich, konieczne jest jasne uregulowanie dotyczące stosunków z 
państwami trzecimi.

Poprawka 76
Peter Liese

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 1 – akapit pierwszy
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później ...*.
Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż 6 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one 
Komisji tekst tych przepisów.

* Dz.U. Należy wstawić datę – 18 miesięcy po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Pilny charakter zajęcia się zmianami klimatycznymi staje się coraz bardziej oczywisty, jak 
podkreślono np. w sprawozdaniach IPPC. Dlatego też okres przejściowy powinien być tak 
krótki, jak to możliwe.

Poprawka 77
Richard Seeber

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – ustęp 2 – nowy akapit

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

„W roku 2012 obejmuje to wszystkie loty, 
które kończą się lub rozpoczynają na 
lotnisku znajdującym się na terytorium 
państwa członkowskiego, do którego 
zastosowanie mają postanowienia 
Traktatu;”

„W roku 2013 obejmuje to wszystkie loty, 
które kończą się lub rozpoczynają na 
lotnisku znajdującym się na terytorium 
państwa członkowskiego, do którego 
zastosowanie mają postanowienia 
Traktatu;”

Or. de

Uzasadnienie

Wydaje się rozsądne, aby handel przydziałami emisji uwzględniający lotnictwo rozpoczął się 
nie w ostatnim roku drugiego okresu ETS, ale w nowym okresie od 2013 r.
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Poprawka 78
Matthias Groote

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – ustęp 2 – nowy akapit

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W roku 2012 obejmuje to wszystkie loty,
które kończą się lub rozpoczynają na 
lotnisku znajdującym się na terytorium 
państwa członkowskiego, do którego 
zastosowanie mają postanowienia Traktatu.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obejmuje to 
wszystkie loty, które kończą się lub 
rozpoczynają w porcie lotniczym
znajdującym się na terytorium państwa 
członkowskiego, do którego zastosowanie 
mają postanowienia Traktatu, z 
uwzględnieniem szczególnej sytuacji lotów 
między regionami najbardziej oddalonymi 
a kontynentalną strefą europejską.

Or. de

(Poprawka 78 z pierwszego czytania)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 78).

Poprawka 79
John Bowis

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1 - litera c)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - ustęp 2 – tabela – nowa kategoria - litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) lotów wykonywanych wyłącznie w celu 
przewozu – podczas oficjalnej misji –
panującego monarchy i członków jego 
najbliższej rodziny, szefów państw, szefów 
rządów i ministrów wchodzących w skład 
rządów innego państwa niż państwo 
członkowskie, w przypadku gdy jest to 

(a) lotów wykonywanych wyłącznie w celu 
przewozu – podczas oficjalnej misji –
panującego monarchy i członków jego 
najbliższej rodziny i szefów państw innego 
państwa niż państwo członkowskie, w 
przypadku gdy jest to potwierdzone w 
odpowiednim polu planu lotu;
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potwierdzone w odpowiednim polu planu 
lotu;

Or. en

Uzasadnienie

Sektor publiczny, w szczególności rządy, powinien stanowić dobry przykład. Proponowane 
wyłączenie byłoby całkowicie sprzeczne z polityką większości rządów i oczekiwaniami 
społeczeństwa.

Poprawka 80
Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1 - litera c)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - ustęp 2 – tabela – nowa kategoria - litera (h a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ha) lotów wykonywanych przez statki 
powietrzne o maksymalnej certyfikowanej 
masie startowej poniżej 20 000 kg lub o 
maksymalnej certyfikowanej ilości miejsc 
pasażerskich wynoszącej poniżej 
dwudziestu, pod warunkiem że operatorzy 
tych statków powietrznych podlegają 
środkom, które zapewniają równoważny 
wkład do obniżenia emisji (lub osiągnięcia 
ogólnych celów obniżenia emisji).

Or. en

(Poprawka 63 w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ponowne wprowadzenie treści poprawki 63 przyjętej przez Parlament 
w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2007 r., przy jednoczesnym zapewnieniu spójności 
z podstawowym przeglądem systemu handlu przydziałami emisji w celu poddania małych 
statków powietrznych alternatywnym środkom uproszczonym o co najmniej równoważnych 
skutkach środowiskowych w ramach unijnego systemu handlu przydziałami emisji.
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Poprawka 81
Edite Estrela

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1 - litera c)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - ustęp 2 – tabela – nowa kategoria - litera (i a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ia) lotów pomiędzy terytoriami 
nienależącymi do UE, które kończą się w 
regionach najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 299 ust. 2 traktatu;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku portów lotniczych najbardziej oddalonych regionów, takich jak Azory istnieje 
znaczny obecny i potencjalny ruch w postaci połączeń z terytoriami spoza UE. 

Ruch ten może mieć ogromne znaczenie dla gospodarki lokalnej, zwłaszcza na istniejących 
trasach, takich jak Amman/Barbados przez Santa Maria na Azorach lub potencjalnych 
trasach, takich jak przewidywana trasa Sal (Wyspy Zielonego Przylądka)/Boston (EUA) przez 
Azory. 

Poprawka ta ulepsza część tekstu wspólnego stanowiska, który nie został włączony do 
wniosku przedłożonego w pierwszym czytaniu, ponieważ w ocenie wpływu Komisji 
(SEC(2006)1684) nie oszacowano ruchu w najbardziej oddalonych regionach do krajów 
trzecich.

Poprawka 82
John Bowis

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 1 - litera c)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I - ustęp 2 – tabela – nowa kategoria - litera j)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(j) lotów innych niż loty wykonywane 
wyłącznie w celu przewozu – podczas 

(j) lotów innych niż loty wykonywane 
wyłącznie w celu przewozu – podczas 
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oficjalnej misji – panującego monarchy 
i członków jego najbliższej rodziny, 
szefów państw, szefów rządów i ministrów 
wchodzących w skład rządów innego 
państwa niż państwo członkowskie UE, 
wykonywanych przez operatora 
wykonującego zarobkowe przewozy 
lotnicze, wykonującego przez trzy kolejne 
czteromiesięczne okresy mniej niż 243 loty 
w jednym okresie, który w innym 
przypadku mieściłby się w zakresie 
niniejszej kategorii działań.

oficjalnej misji – panującego monarchy 
i członków jego najbliższej rodziny i
szefów państw innego państwa niż państwo 
członkowskie UE, wykonywanych przez 
operatora wykonującego zarobkowe 
przewozy lotnicze, wykonującego przez 
trzy kolejne czteromiesięczne okresy mniej 
niż 243 loty w jednym okresie, który w 
innym przypadku mieściłby się w zakresie 
niniejszej kategorii działań.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor publiczny, w szczególności rządy, powinien stanowić dobry przykład. Proponowane 
wyłączenie byłoby całkowicie  sprzeczne z polityką większości rządów i oczekiwaniami 
społeczeństwa.

Poprawka 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1 – litera c)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik I – ustęp 2 – tabela – nowa kategoria – litera (j a) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ja) loty z państw trzecich do UE lub z UE 
do państw trzecich, o ile te państwa trzecie 
nie podlegają przepisom unijnego systemu 
handlu przydziałami emisji lub 
równoważnego systemu, o którym mowa w 
art. 25.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 25 a ust. 3 (nowego).
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Poprawka 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik I - punkt 2 - litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik IV - część B - litera B – akapit czwarty

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Do celów obliczania ładunku handlowego: Do celów obliczania ładunku handlowego:
– liczba pasażerów jest liczbą osób na 
pokładzie z wyłączeniem członków załogi;

– liczba pasażerów jest liczbą osób na 
pokładzie z wyłączeniem członków załogi;

– operator statków powietrznych do 
wyliczeń może przyjąć rzeczywistą lub 
standardową masę dla pasażerów i 
odprawionego bagażu, podaną w 
dokumentacji masy i arkuszu wyważenia 
samolotu dla odpowiednich lotów, lub 
standardową wartość wynoszącą 110 kg
dla każdego pasażera i odprawionego 
bagażu,.

– operator statków powietrznych do 
wyliczeń może przyjąć rzeczywistą lub 
standardową masę dla pasażerów i 
odprawionego bagażu, podaną w 
dokumentacji masy i arkuszu wyważenia 
samolotu dla odpowiednich lotów, lub 
standardową wartość wynoszącą 100 kg
dla każdego pasażera i odprawionego 
bagażu,.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przywrócenie treści wniosku Komisji i stanowiska Parlamentu w 
pierwszym czytaniu, która została zmieniona przez Radę.
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