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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej 
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0818)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0011/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki oraz 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

(8a) Oprócz narzędzi ekonomicznych 
istnieje znaczny potencjał w zakresie 
obniżenia emisji dzięki ulepszeniom 
technologiczno-operacyjnym, które 
obecnie należy wspierać jeszcze bardziej 
niż w przeszłości. 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

W celu osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest obniżka emisji, handel przydziałami emisji 
dla lotnictwa może stanowić jedynie część bardziej ogólnej strategii, obejmującej 
w szczególności wdrożenie nowych technologii, które winny być wprowadzane równocześnie 
z tworzeniem właściwej infrastruktury.

Poprawka 2
PUNKT 8 B PREAMBUŁY (nowy)

(8b) Wydajniejsze zarządzanie ruchem 
lotniczym (ATM) może dać w efekcie 
obniżkę zużycia paliwa nawet o 12%, 
przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia emisji CO2. Niezwłocznie 
należy zatem wdrożyć projekty jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej 
SESAR. W szczególności instytucje 
europejskie i państwa członkowskie będą 
miały do odegrania rolę w szybkim 
i zdecydowanym utworzeniu 
funkcjonalnych bloków przestrzeni 
powietrznej i koncepcji elastycznego 
wykorzystania przestrzeni powietrznej 
w ścisłym porozumieniu 
z zainteresowanymi użytkownikami 
przestrzeni powietrznej.

Uzasadnienie

Badania dotyczące jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem 
lotniczym (Single European Sky/ATM) wprowadzono ze względów ekonomicznych i z uwagi 
na politykę transportową. Projekt jednolitej przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem 
lotniczym służyłby jednak również ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Państwa 
członkowskie i Rada winny zatem niezwłocznie wprowadzić ten projekt w życie.

Poprawka 3
PUNKT 8 C PREAMBUŁY (nowy)

(8c) Badania i technologia to podstawa 
innowacyjności. Instytucje europejskie 
będą nadal wspierać technologiczną 
inicjatywę „czystego nieba” 
w 7. ramowym programie badawczym, 
mającym na celu zasadniczą poprawę 
wpływu transportu powietrznego na 
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środowisko z zamiarem likwidacji 
zanieczyszczenia środowiska poprzez 
zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych.

Uzasadnienie

Poprzez wprowadzenie do 7. programu ramowego nowego instrumentu, jakim jest „wspólna 
inicjatywa technologiczna” Unia Europejska ma zamiar zwiększyć prywatne inwestycje 
w europejskie badania i przyspieszyć rozwój zaawansowanych technologii oraz ich transfer 
do europejskich produktów. Należy silnie wspierać tę inicjatywę, ukierunkowaną konkretnie 
na zmniejszenie wpływu transportu powietrznego na środowisko naturalne („czyste niebo”). 

Poprawka 4
PUNKT 8 D PREAMBUŁY (nowy)

(8d) Dotacje do portów lotniczych, 
zwłaszcza portów regionalnych, stanowią 
nieprawidłową zachętę dotyczącą emisji 
gazów cieplarnianych. Komisja będzie 
zatem ściśle przestrzegać stosowania 
prawa konkurencji w celu stopniowego 
zniesienia tych dotacji.

Uzasadnienie

Wiele władz lokalnych lub regionalnych dotuje porty lotnicze. Niektóre oferty tanich linii 
lotniczych są możliwe jedynie dzięki tym dotacjom. Jest to niekorzystne dla innych linii 
lotniczych i tworzy sztuczny ruch, którego bez tych dotacji by nie było. Zniesienie tych dotacji 
jest zatem konieczne również po to, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Poprawka 5
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Od 2011 r. system wspólnotowy 
powinien obejmować emisje z lotów 
między portami lotniczymi we Wspólnocie. 
Od 2012 r. powinien on obejmować emisje 
z wszystkich lotów kończących się lub 
rozpoczynających w portach lotniczych we 
Wspólnocie. System wspólnotowy może 
więc służyć jako model do rozszerzenia 
systemu na całym świecie. Jeżeli kraj 
trzeci przyjmie środki mające na celu 
ograniczenie wpływu na zmianę klimatu 
lotów rozpoczynających się w tym kraju, 
które są co najmniej równoważne 

(11) Od 2010 r. system wspólnotowy 
powinien obejmować emisje ze wszystkich
lotów kończących się i rozpoczynających
w portach lotniczych we Wspólnocie. 
System wspólnotowy może więc służyć 
jako model do rozszerzenia systemu na 
całym świecie. Zmiana klimatu to 
globalne zjawisko wymagające globalnych 
rozwiązań. Wspólnota uważa niniejszą 
dyrektywę za ważny pierwszy krok w tym 
kierunku. Zachęca się strony niebędące 
członkami UE do udziału w debacie 
poprzez zgłaszanie propozycji pomysłów 
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wymogom niniejszej dyrektywy, zakres 
systemu wspólnotowego powinien zostać 
zmieniony tak, aby zostały z niego 
wyłączone loty z tego kraju kończące się 
we Wspólnocie.

na rzecz dalszego rozwoju tego 
instrumentu politycznego. Aby przydać 
wagi opiniom stron trzecich, Komisja 
winna pozostawać z nimi w stałym 
kontakcie zarówno przed wdrożeniem 
niniejszej procedury, jak i w trakcie jej 
wdrażania. Jeżeli Unia Europejska 
dojdzie do porozumienia ze stroną trzecią 
co do wspólnego systemu wywierającego 
co najmniej taki sam pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne jak ta dyrektywa, 
Komisja może zaproponować zmianę 
dyrektywy. W każdym razie Komisja może 
zaproponować, aby system ten nie 
obejmował lotów rozpoczynających się 
w krajach trzecich, jeżeli w danym kraju 
trzecim działa system wywierający co 
najmniej taki sam korzystny wpływ na 
środowisko jak w przypadku przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Znaczny wpływ na obniżkę emisji gazów cieplarnianych wywiera tylko system, który jak 
najwcześniej obejmie loty międzykontynentalne, nawet jeżeli stanowi to jedynie pierwszy krok 
w tym kierunku. UE winna nawiązać dialog ze stronami trzecimi, aby niezwłocznie 
wprowadzić system ogólnoświatowy. (Patrz poprawki 12 i 21)

Poprawka 6
PUNKT 12 PREAMBUŁY

(12) Sektor lotnictwa ma wpływ na 
globalny klimat poprzez uwalnianie 
ditlenku węgla, tlenków azotu, pary 
wodnej, cząsteczek siarki i sadzy. 
Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany 
Klimatu ustalił, że łączny wpływ sektora 
lotnictwa jest obecnie dwu- do 
czterokrotnie wyższy od skutków emisji 
samego ditlenku węgla, pochodzących z 
tego sektora w poprzednich latach. Wyniki 
ostatnich badań przeprowadzonych we 
Wspólnocie wskazują, że łączny wpływ 
lotnictwa mógłby być około dwukrotnie 
wyższy niż wpływ samego ditlenku węgla. 
Niemniej jednak, w żadnym z tych 

(12) Sektor lotnictwa ma wpływ na 
globalny klimat poprzez uwalnianie 
ditlenku węgla, tlenków azotu, pary 
wodnej, cząsteczek siarki i sadzy. 
Międzyrządowy Zespół do spraw Zmiany 
Klimatu ustalił, że łączny wpływ sektora 
lotnictwa jest obecnie dwu- do 
czterokrotnie wyższy od skutków emisji 
samego ditlenku węgla, pochodzących z 
tego sektora w poprzednich latach. Wyniki 
ostatnich badań przeprowadzonych we 
Wspólnocie wskazują, że łączny wpływ 
lotnictwa mógłby być około dwukrotnie 
wyższy niż wpływ samego ditlenku węgla. 
Niemniej jednak, w żadnym z tych 
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szacunków nie bierze się pod uwagę 
wysoce niepewnego wpływu chmur Cirrus. 
Zgodnie z art. 174 ust. 2 Traktatu, polityka 
Wspólnoty dotycząca środowiska 
naturalnego musi się opierać na zasadzie 
ostrożności i dlatego każdym rodzajem 
wpływu lotnictwa należy zająć się w 
możliwie największym zakresie. W 
oczekiwaniu na postępy w nauce 
pozwalające na określenie odpowiednich 
mierników do porównania różnych 
rodzajów wpływu, należy przyjąć 
podejście pragmatyczne i zapobiegawcze. 
Emisje tlenków azotu zostaną 
uwzględnione w innym akcie prawnym, 
który zostanie przedstawiony przez 
Komisję.

szacunków nie bierze się pod uwagę 
wysoce niepewnego wpływu chmur Cirrus. 
Zgodnie z art. 174 ust. 2 Traktatu, polityka 
Wspólnoty dotycząca środowiska 
naturalnego musi się opierać na zasadzie 
ostrożności i dlatego każdym rodzajem 
wpływu lotnictwa należy zająć się w 
możliwie największym zakresie. W 
oczekiwaniu na postępy w nauce 
pozwalające na określenie odpowiednich 
mierników do porównania różnych 
rodzajów wpływu, należy przyjąć 
podejście pragmatyczne i zapobiegawcze. 
Emisje tlenków azotu zostaną 
uwzględnione w innym akcie prawnym, 
który zostanie przedstawiony przez 
Komisję. Władze zarządzania ruchem 
lotniczym (ATM) winny przyjąć skuteczne 
środki na rzecz zapobiegania 
powstawaniu smug kondensacyjnych 
i chmur Cirrus przy pomocy zmiany tras 
lotów, a mianowicie poprzez 
dopilnowanie, aby trasy lotów nie 
przebiegały przez obszary, w których 
przewiduje się powstawanie takich chmur 
z uwagi na szczególne warunki 
atmosferyczne.

Uzasadnienie

Istnieje naukowo uzasadniona zgoda co do tego, że wpływ sektora lotniczego na klimat 
wykracza daleko poza same produkowane tam emisje CO2. Chmury Cirrus mogące 
powstawać w wyniku wywołanych działalnością lotniczą smug kondensacyjnych zatrzymują 
ciepło w ziemskiej atmosferze, przyczyniając się tym samym do globalnego ocieplenia.

Poprawka 7
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) W celu niedopuszczenia do zakłócenia 
konkurencji, należy określić 
zharmonizowaną metodę rozdzielania 
przydziałów. Aby zapewnić dostęp do 
rynku nowym operatorom, pewna część 
przydziałów będzie rozdzielana w drodze 
licytacji, zgodnie z zasadami, które 
opracuje Komisja. Operatorzy statków 

(13) W celu niedopuszczenia do zakłócenia 
konkurencji, należy określić 
zharmonizowaną metodę rozdzielania 
przydziałów. Aby zapewnić dostęp do 
rynku nowym operatorom, pewna część 
przydziałów będzie rozdzielana w drodze 
licytacji. 
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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.

Uzasadnienie

Przepis nie powinien zachęcać operatorów do zaprzestania działalności.

Poprawka 8
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Lotnictwo przyczynia się do ogólnego 
wpływu działalności człowieka na zmianę 
klimatu. Wpływy ze sprzedaży przydziałów 
w drodze licytacji powinny być 
wykorzystywane na ograniczanie skutków 
emisji gazów cieplarnianych, na 
dostosowywanie się do skutków zmian 
klimatu, na finansowanie badań 
naukowych i badań w zakresie rozwoju 
dotyczących ograniczania skutków i 
dostosowywania się do nich oraz na 
pokrycie kosztów administrowania 
systemem. Wpływy pochodzące ze 
sprzedaży w drodze licytacji powinny w 
szczególności być przekazywane na rzecz 
Funduszu Energii Odnawialnej i 
Efektywności Energetycznej oraz 
przeznaczane na finansowanie działań 
mających na celu zapobieganie 
wylesianiu i ułatwianie dostosowań w 
krajach rozwijających się. 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 narusza wyniku 
jakichkolwiek przyszłych procedur 
dotyczących pomocy państwa, które mogą 
zostać rozpoczęte zgodnie z art. 87 i 88 

(14) Na przyjazne dla środowiska 
naturalnego rodzaje transportu, takie jak 
autobusy i kolej, nakłada się wysokie 
podatki i opłaty, a w niektórych 
państwach członkowskich nawet także 
podatki ekologiczne. Transport kolejowy 
objęty jest już systemem handlu emisjami 
z uwagi na to, że jego główne źródło 
napędu stanowi energia elektryczna. 
Zatem dochód ze sprzedaży przydziałów 
w drodze licytacji należy wykorzystać na 
obniżkę podatków i opłat nakładanych na 
przyjazne dla środowiska rodzaje 
transportu, takie jak transport kolejowy 
i autobusowy. Państwa członkowskie 
powinny podejmować starania na rzecz 
niezwiększania całkowitych opłat 
nakładanych na obywateli.
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Traktatu.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że całkowite obciążenie dla obywateli i gospodarki nie powinno 
wzrosnąć. Podatki i opłaty nakładane na przyjazne dla środowiska naturalnego systemy 
transportowe są znaczne i powinny być obniżone na zachętę.

Poprawka 9
PUNKT 15 A PREAMBUŁY (nowy)

(15a) Już w wyniku obowiązującego 
systemu handlu emisjami energochłonne 
sektory przemysłu znajdują się pod presją 
spowodowaną bardzo wysokimi cenami 
CO2. Występuje realne zagrożenie 
przeniesienia środka ciężkości emisji CO2
do krajów rozwijających się o najbardziej 
zaawansowanej gospodarce (tzw. „carbon 
leakage”), jeżeli do systemu zostanie 
włączony kolejny ważny sektor 
przemysłowy zobowiązany do wykupu 
zezwoleń na emisje. W celu uniknięcia 
takiego przesunięcia z energochłonnych 
sektorów przemysłowych, np. produkcji 
cementu, wapna lub hutnictwa stali, 
Komisja zbada różne możliwości, takie jak 
cele sektorowe lub dostosowanie podatku 
granicznego, i przed końcem 2008 r. 
opublikuje sprawozdanie w sprawie 
najlepszego sposobu rozwiązania tej 
kwestii.

Uzasadnienie

Parlament Europejski wystąpił o oddzielny system w przypadku lotnictwa. Jednym z powodów 
był fakt, że energochłonne sektory przemysłu należy chronić przed niebezpieczeństwem 
wykupu przez lotnictwo wszystkich koniecznych zezwoleń, kiedy to na terenie Unii 
Europejskiej nie mogłaby się już rozwijać produkcja cementu i wapna ani hutnictwo stali. 
Komisja nie zastosowała się do rady udzielonej przez Parlament. Należy zatem przyjąć inne 
środki na rzecz ochrony energochłonnych sektorów przemysłu.

Poprawka 10
PUNKT 15 B PREAMBUŁY (nowy)
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(15b) W celu uwzględnienia sytuacji, 
w której operatorzy statków powietrznych 
nie mogą przerzucić się na alternatywne 
(odnawialne) zasoby energetyczne, limit 
emisji w sektorze lotniczym winien być 
o wiele wyższy, niż w przypadku innych 
sektorów prowadzących handel emisjami.

Uzasadnienie

Inne sektory zobowiązane są do obniżki emisji w stosunku do poziomu z 1990 r. Ponieważ 
emisje pochodzenia lotniczego od tamtej pory dwukrotnie wzrosły, na sektor lotniczy można 
by nałożyć wymóg ponad 50% obniżki. Nie jest to możliwe ze względów technicznych.

Poprawka 11
PUNKT 21 PREAMBUŁY

(21) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjęcia 
środków dotyczących sprzedaży w drodze 
licytacji tych przydziałów, które nie muszą 
być wydane nieodpłatnie, i do 
wprowadzania zmian do wykazu 
działalności lotniczej znajdującego się w 
załączniku I w przypadku, gdy kraj trzeci 
wprowadzi środki mające na celu 
ograniczenie wpływu lotnictwa na zmianę 
klimatu. Ponieważ środki te mają zakres 
ogólny i są przeznaczone do zmiany mało 
istotnych elementów niniejszej dyrektywy i 
do jej uzupełnienia poprzez dodanie lub 
modyfikację nowych mało istotnych 
elementów, powinny one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE.

skreślony

Uzasadnienie

W dyrektywie należałoby uregulować liczbę przydziałów przyznawanych w drodze licytacji 
(por. poprawka 13). Należałoby również dostosować dyrektywę w ramach procedury 
współdecyzji do sytuacji zaistniałej po przyjęciu środków przez kraje trzecie lub przez grupy 
krajów trzecich (por. poprawka 14).

Poprawka 12



PR\671093PL.doc 13/26 PE 390.460v02-00

PL

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 3b (dyrektywa 2003/87/WE)

1. Na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 
dnia 31 grudnia 2012 r., łączna liczba
przydziałów emisji, które zostaną 
przyznane operatorom statków 
powietrznych, odpowiada 100 % sumy 
historycznych emisji pochodzących z 
lotnictwa w odniesieniu do każdego roku.

1. Na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 
dnia 31 grudnia 2012 r., łączna wysokość
przydziałów emisji, które zostaną 
przyznane operatorom statków 
powietrznych, odpowiada 90% sumy 
historycznych emisji pochodzących z 
lotnictwa w odniesieniu do każdego roku.

2. Na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 
2, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 
2013 r., łączna liczba przydziałów emisji 
które zostaną przyznane operatorom 
statków powietrznych, odpowiada 100 %
historycznych emisji pochodzących z 
lotnictwa, pomnożonym przez liczbę lat w 
okresie.

2. Na okres, o którym mowa w art. 11 
ust. 2, rozpoczynający się w dniu 
1 stycznia 2013 r., łączna wysokość
przydziałów emisji, które zostaną 
przyznane operatorom statków 
powietrznych, odpowiada 90%
historycznych emisji pochodzących 
z lotnictwa, pomnożonym przez liczbę lat 
w okresie.

3. Na trzeci okres, o którym mowa w art. 
11 ust. 2, i w każdym następnym okresie, 
łączna liczba przydziałów emisji które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych, odpowiada 100 %
historycznych emisji pochodzących z 
lotnictwa, pomnożonym liczbę lat w 
okresie.

3. Na trzeci okres, o którym mowa w art. 
11 ust. 2, i w każdym następnym okresie, 
łączna wysokość przydziałów emisji, które 
zostaną przyznane operatorom statków 
powietrznych, odpowiada 90%
historycznych emisji pochodzących 
z lotnictwa, pomnożonym liczbę lat 
w okresie. Wysokość przydziałów 
w kolejnych okresach może na wniosek 
Komisji ulec dalszej obniżce, jeżeli 
realizacja międzynarodowych lub 
unijnych celów polityki w zakresie klimatu 
wymaga dalszej obniżki emisji gazów 
wpływających na zmianę klimatu.

4. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
podejmie decyzję w sprawie historycznych 
emisji pochodzących z lotnictwa, na 
podstawie najlepszych dostępnych danych. 

4. W ciągu sześciu miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
podejmie decyzję w sprawie historycznych 
emisji pochodzących z lotnictwa, na 
podstawie najlepszych dostępnych danych. 

Uzasadnienie

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
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transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3c ustęp 1 (dyrektywa 2003/87/WE)

1. W okresie, o którym mowa w art. 3b ust. 
1, określony odsetek przydziałów jest 
sprzedawany w drodze licytacji. Odsetek 
ten odpowiada średniemu odsetkowi 
zaproponowanemu przez państwa 
członkowskie stosujące sprzedaż w drodze 
licytacji w ich krajowych planach 
rozdziału uprawnień na mocy rozdziału 
III na odpowiedni okres.

1. W okresie, o którym mowa w art. 3b 
ust. 1, 50% przydziałów sprzedaje się
w drodze licytacji. 

Uzasadnienie

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3c ustęp 2 (dyrektywa 2003/87/WE)

2. Dla kolejnych okresów odsetek, który 
zostanie sprzedany w drodze licytacji, 
będzie uwzględniał ogólny przegląd 
niniejszej dyrektywy.

2. Dla kolejnych okresów odsetek, który 
zostanie sprzedany w drodze licytacji, 
a o którym mowa w ust. 1, można 
zwiększyć, uwzględniając ogólny przegląd 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Odsetek przydzielony w drodze licytacji nie powinien wynosić mniej niż 50%.
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Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3c ustęp 3 (dyrektywa 2003/87/WE)

3. Komisja przyjmie rozporządzenie 
zawierające szczegółowe przepisy 
regulujące sprzedaż przez państwa 
członkowskie w drodze licytacji 
przydziałów, które nie muszą być wydane 
nieodpłatnie zgodnie z ust. 1 i 2. Liczba 
przydziałów emisji, które mają być 
sprzedane w drodze licytacji w każdym 
okresie przez każde państwo członkowskie, 
jest proporcjonalna do jego udziału w 
łącznej ilości przypisanych emisji 
pochodzących z lotnictwa dla wszystkich 
państw członkowskich na rok odniesienia, 
wykazanych w sprawozdaniu składanym 
na mocy art. 14 ust. 3 i zweryfikowanym 
na mocy art. 15. Dla okresu, o którym 
mowa w art. 3b ust 1, rokiem odniesienia 
jest 2010 r., dla każdego następnego 
okresu, o którym mowa w art. 3b, rokiem 
odniesienia jest rok kalendarzowy 
kończący się 24 miesiące przed 
początkiem okresu, do którego odnosi się 
sprzedaż w drodze licytacji.

skreślony

To rozporządzenie, służące wprowadzeniu 
zmian do mało istotnych elementów 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostanie przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 23 ust. 2a.

Uzasadnienie

Odsetek przydziałów sprzedawanych w drodze licytacji nie powinien być ustalany przez Radę 
i Komisję w ramach procedury komitologii, ale współdecyzji. Patrz poprawka 12.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3c ustęp 4 (dyrektywa 2003/87/WE)

4. Przychody ze sprzedaży przydziałów 
emisji w drodze licytacji zgodnie z ust. 3
wykorzystuje się na ograniczanie skutków 

4. Przychody ze sprzedaży przydziałów 
emisji w drodze licytacji wykorzystuje się 
na obniżkę podatków i opłat nakładanych 
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emisji gazów cieplarnianych, na 
dostosowywanie się do skutków zmiany 
klimatu, na finansowanie badań 
naukowych i badań w zakresie rozwoju 
dotyczących ograniczania skutków i 
dostosowywania się do nich oraz na 
pokrycie kosztów ponoszonych przez 
administrujące państwo członkowskie, 
związanych z niniejszą dyrektywą. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o środkach podjętych na mocy niniejszego 
ustępu.

na przyjazne dla środowiska rodzaje 
transportu, takie jak kolej i autobusy. 
Państwa członkowskie podejmują starania 
na rzecz niezwiększania całkowitych opłat 
nakładanych na obywateli.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że całkowite obciążenie dla obywateli i gospodarki nie powinno 
wzrosnąć. Podatki i opłaty nakładane na przyjazne dla środowiska naturalnego systemy 
transportowe są znaczne i powinny być obniżone na zachętę.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 3d ustęp 3 litera (b) (nowa) (dyrektywa 2003/87/WE)

(b) liczby przydziałów emisji, które mają 
być rozdzielone nieodpłatnie w tym 
okresie, zgodnie z art. 3c;

skreślona

Uzasadnienie

Odsetek przydziałów sprzedawanych w drodze licytacji nie powinien być ustalany przez Radę 
i Komisję w ramach procedury komitologii, ale współdecyzji. Patrz poprawka 12.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 LITERA (B A) (nowa)

Artykuł 12 ustęp 2 b (nowy) (dyrektywa 2003/87/WE)

ba) dodaje się następujący ust. 2b:
„2b. W przypadku, gdy wspólnotowe 
środki stanowiące zachętę do obniżki 
emisji tlenków azotu pochodzącej ze 
statków powietrznych prowadzących 
działalność lotniczą wymienioną w 
wykazie umieszczonym w załączniku I nie 
będą dostępne do 1 stycznia 2010 r., dla 
celów ust. 2a i w drodze odstępstwa od 
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przepisów art. 3 lit. a) ilość ditlenku 
węgla, na której emisję dany operator 
statku powietrznego ma zezwolenie na 
mocy przydziału niebędącego przydziałem 
dla lotnictwa lub na mocy 
poświadczonych redukcji emisji (CER) 
lub jednostek redukcji emisji (ERU), dzieli 
się przez współczynnik wpływu 
w wysokości 1,5.”

Uzasadnienie

Zgodnie z wynikami najnowszych badań naukowych zgromadzono już sporą wiedzę na temat 
przyczynku emisji NOx do zmian klimatu. Można zatem wywnioskować, że udział wpływu 
emisji NOx pochodzenia lotniczego na zmianę klimatu jest z grubsza 1,5 raza wyższy niż 
samego CO2. Dopóki nie obowiązują inne konkretne środki, w niniejszej dyrektywie należy 
uwzględniać efekt ocieplenia wywołany przez NOx.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 16

Artykuł 25 a ustęp 1 (nowy) (dyrektywa 2003/87/WE)

Jeżeli kraj trzeci przyjmuje środki mające 
na celu ograniczenie wpływu na zmianę 
klimatu lotów rozpoczynających się w tym 
kraju i kończących się we Wspólnocie, 
które są co najmniej równoważne 
wymogom niniejszej dyrektywy, Komisja 
wprowadzi do niej zmianę przewidującą, 
że przyloty z tego kraju są wyłączone z 
działalności lotniczej wymienionej w 
załączniku I, obowiązującą począwszy od 
następnego okresu, o którym mowa w art. 
3b.

Jeżeli kraj trzeci przyjmuje środki mające 
na celu ograniczenie wpływu na zmianę 
klimatu lotów rozpoczynających się w tym 
kraju i kończących się we Wspólnocie, 
które są co najmniej równoważne 
wymogom niniejszej dyrektywy, Komisja 
wprowadzi do niej zmianę w celu 
uniknięcia przypadków podwójnego 
liczenia i zapewnienia równego 
traktowania. 

Uzasadnienie

Na wypadek, gdyby kraje trzecie wprowadziły również jakiś system, należy także zapewnić 
uwzględnienie go w systemie europejskim. Wyłączenie przylotów odnosi się wyłącznie do 
systemu UE. Zmiana sformułowania umożliwia dostosowanie przy równoczesnym uniknięciu 
podwójnego liczenia.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 A (nowy)
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2a. W przypadku, gdy państwa niebędące 
członkami UE lub ich grupy dojdą do 
porozumienia z Unią Europejską co do 
wspólnego systemu handlu emisjami 
przynoszącego co najmniej takie same 
korzyści dla środowiska naturalnego, jak 
system będący przedmiotem niniejszej 
dyrektywy, Komisja może zaproponować 
zmianę niniejszej dyrektywy w celu 
dostosowania jej do przepisów takiego 
wspólnego systemu.

Uzasadnienie

We wniosku należy wyraźnie zaznaczyć, że Unia Europejska nie będzie obstawać przy 
własnym systemie, ale zależy jej na skutkach dla środowiska naturalnego w zakresie ochrony 
klimatu.

Poprawka 21
ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 LITERA (B)

Załącznik I ustęp 2 (dyrektywa 2003/87/WE)

W 2011 r. działalność lotnicza obejmuje
jedynie loty, które zarówno rozpoczynają 
się jak i kończą się w porcie lotniczym 
zlokalizowanym na terytorium państwa 
członkowskiego, do którego zastosowanie 
mają postanowienia Traktatu. Od dnia 
1 stycznia 2012 r. obejmuje ona wszystkie 
loty, które kończą się lub rozpoczynają w 
porcie lotniczym zlokalizowanym na 
terytorium państwa członkowskiego, do 
którego zastosowanie mają postanowienia 
Traktatu.

Od 2010 r. działalność lotnicza obejmuje
loty, które rozpoczynają się lub kończą się 
w porcie lotniczym zlokalizowanym na 
terytorium państwa członkowskiego, do 
którego zastosowanie mają postanowienia 
Traktatu.

Uzasadnienie

Znaczny wpływ na obniżkę emisji gazów cieplarnianych wywiera tylko system, który jak 
najwcześniej obejmie loty międzykontynentalne, nawet jeżeli stanowi to jedynie pierwszy krok 
w tym kierunku. UE winna nawiązać dialog ze stronami trzecimi, aby niezwłocznie 
wprowadzić system ogólnoświatowy. (Patrz poprawki 5 i 12)

Poprawka 22
ZAŁĄCZNIK PUNKT 1 LITERA (C)

Załącznik I ustęp 2 tabela - nowa kategoria litera (a) (dyrektywa 2003/87/WE)
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a) lotów wykonywanych wyłącznie w celu 
przewozu, w czasie wypełnienia oficjalnej 
misji, panującego monarchy i członków 
jego najbliższej rodziny, głów państw, 
szefów rządów i ministrów wchodzących w 
skład rządów, w przypadku gdy jest to 
zaznaczone w odpowiednim polu planu 
lotu;

skreślona

Uzasadnienie

Dobry przykład winien dać sektor publiczny, zwłaszcza rządy. Niektóre rządy wprowadziły już 
dobrowolną składkę tytułem odszkodowania za emisje gazów cieplarnianych powodowanych 
przez loty rządowe. Proponowane wyłączenie pozostawałoby w całkowitej sprzeczności 
z polityką prowadzoną przez większość rządów oraz z oczekiwaniami społeczeństwa. 

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK PUNKT 2 LITERA (B)

Załącznik IV część B „Monitorowanie danych dotyczących tonokilometrów do celów art. 3d”
ustęp 2 tiret drugie (dyrektywa 2003/87/WE)

- operator statku powietrznego do wyliczeń 
może przyjąć albo rzeczywistą, albo 
standardową masę dla pasażerów 
i odprawionego bagażu, podaną w 
dokumentacji masy i arkuszu wyważenia 
samolotu dla odpowiednich lotów bądź 
standardową wartość dla każdego pasażera 
i odprawionego bagażu, wynoszącą 100kg.

- operator statku powietrznego do wyliczeń 
może przyjąć albo rzeczywistą, albo 
standardową masę dla pasażerów 
i odprawionego bagażu, podaną w 
dokumentacji masy i arkuszu wyważenia 
samolotu dla odpowiednich lotów bądź 
standardową wartość dla każdego pasażera 
i odprawionego bagażu, wynoszącą 160kg.

Uzasadnienie

Dla celów obliczenia porównawczego parametru wzorcowego Komisja zaproponowała, aby 
wagę jednego pasażera liczyć jako 100 kg. Taki rodzaj definicji dałby jednak przewagę 
przewozom towarowym w stosunku do transportu pasażerskiego, ponieważ przewiezienie na 
daną odległość jednej tony towaru wymaga mniejszego nakładu energii, a zatem emituje 
mniej gazów niż w przypadku dziesięciu pasażerów. W odróżnieniu od przewozów
towarowych, transport pasażerski wymaga foteli, części kuchennej, toalet i artykułów do 
obsługi. Sprawozdawca proponuje zatem wprowadzenie wyższej wartości.

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 LITERA (B)

Załącznik V część B punkt (14) akapit pierwszy a) (nowy) (dyrektywa 2003/87/WE)

Instytucje europejskie i państwa 
członkowskie zapewniają dokonanie przed 



PE 390.460v02-00 20/26 PR\671093PL.doc

PL

wdrożeniem dyrektywy harmonizacji 
metod pracy stosowanych przez 
weryfikatora oraz jednolite stosowanie 
przepisów dyrektywy.

Uzasadnienie

Zamierzone jednolite traktowanie sektora lotniczego wymaga przeprowadzenia kontroli 
jednolitości metod, procedur i ich stosowania. Przepisy, które w państwach członkowskich 
różnie się stosuje i interpretuje, prowadzą do zakłóceń konkurencji.

Poprawka 25
ZAŁĄCZNIK PUNKT 3 LITERA (B)

Załącznik V część B punkt (16) akapit pierwszy a (nowy) (dyrektywa 2003/87/WE)

Instytucje europejskie i państwa 
członkowskie zapewniają dokonanie przed 
wdrożeniem dyrektywy harmonizacji 
metod pracy stosowanych przez 
weryfikatora oraz jednolite stosowanie 
przepisów dyrektywy.

Uzasadnienie

Zamierzone jednolite traktowanie sektora lotniczego wymaga przeprowadzenia kontroli 
jednolitości metod, procedur i ich stosowania. Przepisy, które w państwach członkowskich 
różnie się stosuje i interpretuje, prowadzą do zakłóceń konkurencji.
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UZASADNIENIE

Wstęp

W ostatnich sprawozdaniach międzynarodowego panelu ds. zmian klimatycznych (IPCC)1

wyraźnie podkreślono pilną konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu 
zwalczania zmian klimatycznych.

Były główny ekonomista Banku Światowego Sir Nicholas Stern podkreślił w swoim raporcie 
dla rządu brytyjskiego, że „nasze działania w najbliższych dziesięcioleciach mogą stwarzać 
pod koniec bieżącego stulecia i w następnym wieku ryzyko poważnych zakłóceń działalności 
gospodarczej i społecznej na skalę zbliżoną do skali zakłóceń w czasie wielkich wojen i 
depresji gospodarczej w pierwszej połowie XX wieku” (raport Sterna, str. 572).

Rada Europejska obradująca w dniach 8-9 marca 2007 r. przyjęła stosunkowo ambitną 
strategię w tym zakresie. W ramach porozumienia międzynarodowego ilość gazów 
cieplarnianych emitowanych w Unii Europejskiej i innych krajach uprzemysłowionych 
powinna zostać ograniczona w 2020 r. o 30% w stosunku do 1999 r. 

Parlament Europejski podkreślił pilną potrzebę działań powstrzymujących zmiany 
klimatyczne w szeregu rezolucji oraz wykazał swoje zaangażowanie, powołując tymczasową 
komisję ds. zmian klimatycznych.

Zaskakujące jest, że wniosek Komisji w sprawie uwzględnienia działalności lotniczej 
w systemie handlu przydziałami emisji stanowi jedyny wniosek legislacyjny dotyczący 
łagodzenia zmian klimatycznych, który jest obecnie przedmiotem dyskusji w instytucjach 
europejskich w ramach procedury współdecyzji.

Podejście Parlamentu Europejskiego i innych instytucji do tego wniosku będzie miało 
decydujące znaczenie dla przyszłej polityki w tym obszarze.

Jak poważny jest stosunek Unii Europejskiej do konkretnego prawodawstwa?

Czy znajdziemy inteligentny sposób ograniczenia emisji gazów cieplarnianych bez osłabienia 
konkurencyjności przemysłu europejskiego?

Jaki sygnał dajemy stronom trzecim?

Wzrost emisji gazów cieplarnianych w lotnictwie jest ogromny. W porównaniu z rokiem 1990 
już do dnia dzisiejszego ilość emisji wzrosła o około 100%2, co radykalnie odbiega od celu 
redukcji o 8% przyjętego w Kioto i od unijnego celu redukcji o 30% po 2012 r. Niektórzy 

  
1 IPCC 2007: Zmiany klimatyczne 2007, część I: Podstawy fizyczne; IPCC 2007: Zmiany klimatyczne, część II: 
Wpływ, adaptacja i podatność; IPCC 2007: Zmiany klimatyczne 2007, część III: Łagodzenie zmian 
klimatycznych.
2 Liczba ta wynika ze znanego i bezpiecznego poziomu 86% (1990-2004) plus ilość oparta na średnim wzroście 
w latach 2003-2004 (7,5% rocznie) (zob. sprawozdanie techniczne Europejskiej Agencji Środowiska 6/2006,  
biuletyn Eurostat 11/2007).
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utrzymują, że udział lotnictwa w łącznej emisji gazów cieplarnianych wynosi „jedynie” około 
3%1, lecz udział sektora lotnictwa w tworzeniu wartości dodanej brutto wynosi 0,6%2. Trudno 
argumentować, że nie ma to znaczenia.

Pod względem emisji gazów cieplarnianych lotnictwo jest najgorszym środkiem transportu. 
Pasażer podróżujący samolotem emituje na jeden kilometr znacznie więcej gazów 
cieplarnianych niż pasażer pociągu lub autobusu. Nawet korzystanie z samochodu jest 
znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż podróżowanie samolotem.

Wszystkie instytucje UE uznały, że problem ten należy rozwiązać oraz że handel 
przydziałami emisji stanowi pożyteczny instrument, pod warunkiem że jest on odpowiednio 

  
1 Zob. COM(2005) 459.
2 Eurostat, biuletyn danych statystycznych Statistics in Focus 37/2005: Sektor transportu powietrznego w Unii 
Europejskiej



PR\671093PL.doc 23/26 PE 390.460v02-00

PL

skonstruowany i połączony z innymi środkami.

Wniosek Komisji

Celem wniosku Komisji jest zmiana dyrektywy 2003/87/WE, tak aby włączyć emitowany 
przez sektor lotniczy CO2 do wspólnotowego systemu emisji.

Proponuje się objąć jej zakresem loty pomiędzy portami lotniczymi UE począwszy od 
2011 r., oraz od 2012 r. loty z państw i do państw UE. Wyłączone pozostają nie tylko loty 
próbne, ratunkowe i szkoleniowe, lecz również loty rządowe. Przydziały będą rozdzielane w 
sposób zharmonizowany przez państwa członkowskie, które odpowiadają za nadzór 
administracyjny nad przewoźnikami powietrznymi. Łączna liczba przydziałów zostanie 
oparta na średniej emisji z sektora lotniczego w okresie 2004-2006.

Ustalony odsetek przydziałów rozdzielany będzie bez opłat w oparciu o wzorzec 
porównawczy. Na lata 2011-2012 proponuje się licytację średniego odsetka przydziałów 
zaproponowanych przez państwa członkowskie do sprzedaży w drodze licytacji w ich 
krajowych planach rozdziału.

Po tym okresie należy dokonać ogólnego przeglądu i ponownej oceny odsetka bezpłatnych 
przydziałów i licytacji, a także procedur. Szczegóły dotyczące licytacji zostaną ustalone w 
rozporządzeniu Komisji.

Przewoźnicy lotniczy będą mogli nabywać przydziały od sześciu innych sektorów objętych 
już systemem Wspólnoty i wykorzystywać tzw. kredyty projektu (jednostki redukcji emisji i 
potwierdzone redukcje emisji) do pewnego ujednoliconego poziomu.

Ocena wniosku Komisji

Wniosek Komisji stanowi ważny krok w kierunku podjęcia problemu emisji gazów 
cieplarnianych w sektorze lotnictwa. Jednak ze względów ekologicznych i z uwagi na 
konkurencyjność między różnymi liniami lotniczymi i różnymi sektorami transportu można i 
trzeba go znacząco udoskonalić.

Proponowane zmiany

Zakres i data rozpoczęcia

Najistotniejszą zmianą proponowaną przez sprawozdawcę jest wprowadzenie jednej daty 
rozpoczęcia dla lotów wewnętrznych oraz innych lotów z portów lotniczych UE i do nich. 
Komisja utrzymuje, że nie ma argumentu prawnego przeciwko wprowadzeniu systemu dla 
wszystkich startujących i lądujących samolotów. Z przyczyn politycznych Komisja 
zaproponowała dwie różne daty. Rozróżnienie między lotami wewnętrznymi i lotami 
międzykontynentalnymi prowadziłoby do powstania poważnych problemów. Wpływ systemu 
na środowisko będzie stosunkowo mały, jeśli loty międzykontynentalne nie zostaną 
uwzględnione. Doprowadzi to do zakłócenia konkurencji między liniami lotniczymi, a także 
do zakłócenia konkurencji między regionami turystycznymi. Trudno, na przykład, wyjaśnić, 
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dlaczego lot z Wielkiej Brytanii do Maroka nie jest objęty systemem, podczas gdy lot z 
Wielkiej Brytanii na Wyspy Kanaryjskie będzie nim objęty. Z tego powodu sprawozdawca 
proponuje przyjęcie jednej daty rozpoczęcia. Ponieważ łagodzenie zmian klimatycznych staje 
się coraz pilniejszą kwestią, system powinien zacząć funkcjonować w możliwie najszybszym 
terminie. System zostanie prawdopodobnie przyjęty w 2008 r. Roczny lub dwuletni okres 
przejściowy wydaje się realistyczny. Z tego powodu sprawozdawca proponuje przyjęcie 2010 
r. za datę rozpoczęcia. 

Stosunek do stron trzecich

Zmiany klimatyczne to wyzwanie na skalę światową. Dlatego system UE, niezależnie od jego 
zakresu, może stanowić tylko pierwszy krok. Komisja Europejska powinna zatem prowadzić 
negocjacje ze stronami trzecimi, aby stopniowo włączyć je do globalnego systemu.  W 
przypadku, gdy instytucje europejskie dojdą do porozumienia ze stroną trzecią co do 
wspólnego systemu, który przynosi co najmniej takie same korzyści dla środowiska jak 
system UE, Komisja może zaproponować zmianę systemu w celu dostosowania go do 
porozumienia. Należy jasno zaznaczyć, że Unia Europejska nie obstaje przy konkretnym 
systemie, ale zależy jej na pozytywnym wyniku w redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Metoda rozdzielania przydziałów

Propozycja Komisji, aby wprowadzić zharmonizowaną metodę rozdzielania przydziałów 
stanowi bardzo ważny krok naprzód. Główne uwagi krytyczne dotyczące obecnego systemu 
handlu przydziałami emisji odnoszą się do naruszania zasad konkurencji z powodu całkowicie 
różnych metod rozdzielania przydziałów w poszczególnych państwach członkowskich oraz 
do zbyt wysokich przydziałów. Komisja proponuje rozdzielanie większości przydziałów w 
oparciu o wzorzec porównawczy. Jest to zdecydowanie lepsze niż dopuszczane obecnie 
wyjątki od obowiązujących przepisów. Jednak również system wykorzystujący wzorzec 
porównawczy może prowadzić do zakłócenia konkurencji, ponieważ jako sposób wyboru 
wzorzec ma istotne znaczenie z powodu skutków, jakie wywiera na linie lotnicze o różnych 
modelach działalności gospodarczej. Zaproponowany przez Komisję wzorzec porównawczy 
mógłby faworyzować transport towarów względem transportu pasażerskiego. Z tego powodu 
należy go dostosować.

Nawet dostosowany wzorzec porównawczy może prowadzić do pewnych zakłóceń 
konkurencji. Jest to jeden z powodów, dla których większą część przydziałów należy 
rozdzielać w drodze licytacji. Kolejny argument przemawiający za licytacją stanowi 
możliwość uwzględnienia potrzeb nowych podmiotów, które wnoszą innowacyjne pomysły 
do sektora. Istotne jest również uniknięcie w jak największym stopniu nieoczekiwanych 
zysków. W obecnym systemie handlu przydziałami emisji przydziały rozdzielane są 
bezpłatnie, a mimo to ceny rosną. Znaczna liczba przydziałów przyznawanych w drodze 
licytacji stworzyłaby państwom członkowskim możliwość generowania dochodów i 
zmniejszenia innych podatków i opłat w sektorze transportu. 

Wykorzystanie środków finansowych ze sprzedaży w drodze licytacji

Wśród społeczeństwa panuje ogólne odczucie, że nie należy nakładać żadnych nowych 
podatków, opłat i innych obciążeń na obywateli i przedsiębiorstwa. Dlatego we wniosku 
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należy wyraźnie zaznaczyć, że pieniądze pochodzące z licytacji są zwracane obywatelom i 
gospodarce. Pod względem emisji gazów cieplarnianych lotnictwo jest najgorszym środkiem 
transportu. Pasażer korzystający z samolotu emituje znacznie więcej gazów cieplarnianych 
niż pasażer podróżujący na taką samą odległość autobusem lub pociągiem. Nawet jazda 
samochodem jest w normalnych warunkach znacznie bardziej przyjazna dla środowiska niż 
podróżowanie samolotem. W tym kontekście sprzecznością jest to, że na samochody, a 
zwłaszcza na autobusy oraz koleje, które są bardziej przyjazne dla środowiska, nakłada się 
liczne podatki i opłaty, nawet podatki ekologiczne. Transport kolejowy został już objęty
systemem handlu przydziałami emisji, ponieważ korzysta on z energii elektrycznej. Z tego 
powodu sprawozdawca proponuje obniżenie podatków i opłat nakładanych na środki 
transportu przyjazne dla środowiska.

Limit emisji

Komisja Europejska zobowiązała się do zmniejszenia do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych 
o 8% w porównaniu do 1990 r. Do 2020 r. ilość emisji powinna ulec redukcji o około 20%, a 
w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego – nawet o około 30%. Gdyby ten 
ambitny poziom odnieść do sektora lotnictwa, który od 1990 r. podwoił ilość emisji, musiałby 
on ograniczyć emisje o ponad 50% do 2012 r.  Ze względu na dostępne środki techniczne jest 
to całkowicie nierealistyczne. Jednak, aby wykazać się przynajmniej większą uczciwością 
wobec innych sektorów oraz podnieść poziom ambicji, sektor lotnictwa powinien zostać 
zobowiązany do pewnej redukcji emisji. Sprawozdawca proponuje obniżkę o 10% w stosunku 
do okresu 2004-2006. Nie wyklucza to wzrostu, nawet jeśli w perspektywie krótkoterminowej 
nie można obniżyć rzeczywistych emisji z samolotów, ponieważ linie lotnicze mogą kupować 
kredyty od innych sektorów lub w ramach mechanizmu czystego rozwoju lub wspólnego 
wdrożenia.

Wpływ gazów innych niż CO2 emitowanych przez lotnictwo 

Naukowe sprawozdania dowodzą, że inne emisje wywierają znacznie większy wpływ na 
zmiany klimatyczne niż emisje czystego CO2. Ważną rolę odgrywają emisje NOX i chmury 
Cirrus. Jeśli chodzi o chmury Cirrus, panuje znaczny stopień niepewności naukowej, jednak 
zasada ostrożności nakazuje w miarę możliwości ich unikanie. Z tego powodu sprawozdawca 
proponuje punkt preambuły wspierający władze zarządzania ruchem lotniczym. W 
odniesieniu do NOX Komisja zapowiedziała, że przedstawi odrębny wniosek legislacyjny. 
Niestety, wniosek taki nie został przedłożony. Dlatego sprawozdawca proponuje 
wprowadzenie mnożnika odzwierciedlającego wpływ NOX emitowanych przez lotnictwo. Z 
mnożnika należy zrezygnować z chwilą przyjęcia przez Radę i Parlament Europejski nowego 
wniosku Komisji dotyczącego NOX.

Wyjątki przewidziane dla lotów rządowych

Kwestią bardzo istotną z politycznego punktu widzenia będzie zaproponowany przez Komisję 
wyjątek dla lotów rządowych. Zgodnie z opinią, że sektor publiczny, a zwłaszcza politycy 
muszą być prekursorami i dawać dobry przykład, wyjątek przewidziany dla lotów rządowych 
wywołał uzasadnione protesty społeczeństwa. Sprawozdawca za stosowne uważa usunięcie 
tego odstępstwa.
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Zarządzanie ruchem lotniczym

Przez lata Parlament Europejski domagał się poprawy zarządzania ruchem lotniczym. 
Niestety, państwa członkowskie i Rada bardzo zwlekają z wprowadzeniem tego systemu. 
Przewiduje się, że wejdzie on w życie dopiero w 2020 r.

Badania związane z jednolitą przestrzenią powietrzną i zarządzaniem ruchem lotniczym 
rozpoczęto z powodów ekonomicznych i ze względów polityki transportowej. Jednak projekt 
jednolitej przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym służyłby również 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Z tego powodu należy skłonić państwa 
członkowskie i Radę do jak najszybszego jego wdrożenia. 


	671093pl.doc

