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PR_COD_2am

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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu 
uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5058/2008 – C6-0000/2008),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0818),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(A6-0000/2004),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu 
Europejskiego Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5 a) W lutym 2007 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
zmiany klimatu, w której odwołał się do 
celu ograniczenia średniego ogólnego 
wzrostu temperatury do 2°C ponad 
poziomy sprzed epoki uprzemysłowienia, 
w której wezwał Unię Europejską do 
utrzymania przywódczej roli 
w negocjacjach dotyczących 
międzynarodowych ram w zakresie 
zmiany klimaty na okres po 2012 r. oraz 

                                               
1 Teksty przyjęte dnia 13.11.2007 r., P6_TA(2007)0505.
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do utrzymania wysokiego poziomu ambicji 
w przyszłych dyskusjach z partnerami 
międzynarodowymi, a także podkreślił 
konieczność podjęcia działań w celu 
zmniejszenia do 2020 r. całkowitych
emisji dla wszystkich krajów 
uprzemysłowionych o 30% w porównaniu 
z poziomami emisji z 1990 r., aby osiągnąć
z kolei do 2050 r. cel w postaci
zmniejszenia emisji rzędu od 60% do 80%.

Or. en

Uzasadnienie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany klimatu musi znaleźć 
odzwierciedlenie w punktach preambuły do dyrektywy.

Poprawka 2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(10 a) Komisja, aby wesprzeć zmniejszanie 
emisji ze statków powietrznych, powinna 
przeprowadzić do 2009 r. studium 
wykonalności dotyczące możliwości 
ustanowienia norm w zakresie emisji dla 
silników statków powietrznych.

Or. en

(poprawka 2 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 2).
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Poprawka 3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(11 a) Oprócz narzędzi ekonomicznych 
znaczny potencjał zmniejszenia emisji 
tkwi w ulepszeniach technologicznych 
i operacyjnych, które obecnie należy 
wzmacniać w większym stopniu niż 
w przeszłości.

Or. en

(poprawka 3 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 3).

Poprawka 4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(11b) Skuteczniejsze zarządzanie ruchem 
lotniczym mogłoby, samo z siebie, obniżyć 
zużycie paliwa do 12% i w ten sposób 
przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2. 
W konsekwencji takie przedsięwzięcia jak 
jednolita europejska przestrzeń 
powietrzna i SESAR powinny zostać
wdrożone w sposób możliwie najszybszy
i najskuteczniejszy. Zadaniem państw 
członkowskich i Wspólnoty jest 
w szczególności, po przeprowadzeniu 
ścisłych konsultacji z zainteresowanymi 
użytkownikami przestrzeni powietrznej, 
szybkie podjęcie stanowczych działań 
w celu ustanowienia funkcjonalnych 
bloków przestrzeni powietrznej, 
elastycznych bloków przestrzeni 
powietrznej i elastycznego wykorzystania 
przestrzeni powietrznej. W tym względzie 
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należy wesprzeć inicjatywę AIRE 
(atlantycką inicjatywę interoperacyjności 
na rzecz zmniejszenia emisji) uzgodnioną 
przez UE i Urząd Federalny ds. Lotnictwa 
USA.

Or. en

(poprawka 4 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 4).

Poprawka 5

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 11 c preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(11 c) Badania i technologia są kluczem 
do innowacyjności i do osiągnięcia celu 
w postaci dalszego zmniejszenia emisji 
w lotnictwie. Producentów statków 
lotniczych i silników oraz producentów
paliwa wzywa się do prowadzenia badań 
i wdrażania zmian w odnośnych 
obszarach działalności, co w znacznym 
stopniu przyczyni się do obniżenia wpływu 
lotnictwa na klimat. Wspólnota powinna 
nadal wspierać wspólną inicjatywę 
technologiczną (WIT) „Czyste niebo”
w siódmym programie ramowym 
w zakresie badań, która ma na celu 
radykalne zmniejszenie wpływu 
transportu lotniczego na środowisko 
naturalne. Wspólnota powinna nadal 
udzielać silnego wsparcia pracom ACARE 
(Rady doradczej ds. badań nad 
aeronautyką w Europie), 
a w szczególności jej strategicznemu 
programowi badawczemu, który określa
cele, jakie mają zostać osiągnięte do 
2020 r., w zakresie zmniejszenia emisji dla 
sektora transportu lotniczego o 50% 
w odniesieniu do dwutlenku węgla na 
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kilometr oraz o 80% w odniesieniu do 
tlenku azotu.

Or. en

(poprawka 5 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 5).

Poprawka 6

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 11 d preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(11 d) W niektórych przypadkach dotacje 
dla portów lotniczych stanowią 
nieprawidłowe zachęty w zakresie emisji
gazów cieplarnianych. W związku z tym 
Komisja musi w pełni przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa
konkurencji.

Or. en

(poprawka 6 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 6). Poprawka ta była 
wyrazem kompromisu i zastąpiła bardziej wymagającą poprawkę złożoną przez 
sprawozdawcę.

Poprawka 7

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(13 a) Należy zapewnić równe szanse 
pomiędzy portami lotniczymi i pomiędzy 
operatorami statków powietrznych. 
W związku z tym zarówno loty 
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międzynarodowe do i z Unii Europejskiej 
jak i loty wewnątrz Unii Europejskiej 
powinny być od początku włączone do 
systemu wspólnotowego.

Or. en

(poprawka 8 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 8). Należy podkreślić 
ideę takiej samej daty początkowej dla lotów wewnętrznych i międzykontynentalnych, 
ponieważ jest to kluczowy priorytet dla Parlamentu i Rady.

Poprawka 8

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14) Od roku 2012 system powinien 
obejmować emisje ze wszystkich lotów 
kończących się lub rozpoczynających na 
lotniskach we Wspólnocie. System 
wspólnotowy może więc służyć jako 
ogólnoświatowy model wykorzystania 
handlu przydziałami emisji. Jeżeli 
państwo trzecie przyjmie środki mające na 
celu ograniczenie wpływu lotów 
kończących się we Wspólnocie na zmiany 
klimatu, Komisja - po zasięgnięciu opinii 
danego państwa - powinna rozważyć 
dostępne możliwości, dzięki którym 
zapewniona zostanie jak najlepsza 
interakcja między systemem 
wspólnotowym a środkami stosowanymi 
w tym państwie.

(14) Od roku 2011 system powinien 
obejmować emisje ze wszystkich lotów 
kończących się lub rozpoczynających na 
lotniskach we Wspólnocie. Zmiana
klimatu jest zjawiskiem światowym, które 
wymaga rozwiązań na skalę światową. 
Wspólnota uważa niniejszą dyrektywę za 
istotny pierwszy krok. Inne, poza UE, 
strony zaprasza się do wzbogacenia 
dyskusji własnymi pomysłami, tak aby 
dalej rozwijać ten instrument polityki. 
W celu wzmocnienia głosu stron trzecich 
Komisja powinna być z nimi w stałym 
kontakcie, zarówno przed wdrażaniem 
niniejszej dyrektywy jak i podczas jej 
wdrażania. Pierwszym krokiem do
światowego porozumienia byłoby zawarcie 
co najmniej jednego dwustronnego
porozumienia z co najmniej jedną stroną
trzecią. Jeśli Unia Europejska uzgodni ze 
stroną trzecią wspólny system, który 
będzie miał co najmniej taki sam 
pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne jak dyrektywa, Komisja może 
zaproponować poprawkę do dyrektywy. 
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W każdym razie Komisja może 
zaproponować, aby przedmiotowym 
systemem nie obejmować lotów 
pochodzących z krajów trzecich, jeśli kraj 
trzeci stosuje system, który przynosi co 
najmniej takie same korzyści dla 
środowiska naturalnego jak niniejsza 
dyrektywa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 64, 71 i 9). Należy 
wyraźniej niż we wspólnym stanowisku zaznaczyć, że Europa nie chce naciskać na szczególny 
system, ale na rozwiązanie problemu. Rozwój w Stanach Zjednoczonych (ustawa Liebermana-
Warnera) i oświadczenia wszystkich kandydatów na prezydenta pokazują, że dwustronne 
porozumienie pomiędzy UE a USA jest rozwiązaniem realnym.

Poprawka 9

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(16) Lotnictwo ma wpływ na globalny 
klimat w związku z uwalnianiem 
dwutlenku 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 
dwutlenku 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 dwutlenku 
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 

(16) Lotnictwo ma wpływ na globalny 
klimat w związku z uwalnianiem 
dwutlenku 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 
dwutlenku 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 dwutlenku 
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 musi opierać się na zasadzie 
ostrożności i w związku z tym skutkami 
powodowanymi przez lotnictwo należy 
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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.

zająć się w możliwie najszerszym zakresie. 
Organy zarządzające ruchem lotniczym 
powinny stosować skuteczne środki w celu 
uniknięcia tworzenia się smug i chmur 
cirrus poprzez zmiany w trasach lotów, to 
jest poprzez zapewnienie, że trasy lotów
nie będą przebiegać ponad obszarami, 
gdzie ze względu na specyficzne warunki 
atmosferyczne przewidywane jest 
tworzenie się takich chmur. Ponadto 
powinny one silnie wspierać badania
prowadzone w zakresie tworzenia się 
smug i chmur cirrus, wraz ze skutecznymi 
środkami łagodzącymi ich skutki (na 
przykład paliwo, silniki, zarządzanie 
ruchem lotniczym), które nie mają 
szkodliwego wpływu na inne cele 
w zakresie ochrony środowiska
naturalnego. W oczekiwaniu na 
zaproponowanie przez Komisję innego 
prawodawstwa skupiającego się 
w szczególności na problemie emisji 
tlenków azotu w lotnictwie należy 
stosować mnożnik do każdej tony 
emitowanego CO2.

Or. en

(poprawki 10 i 65 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 10 i 65). Dla 
Parlamentu Europejskiego kluczową kwestią jest zajęcie się we właściwy sposób wszystkimi 
skutkami klimatycznymi powodowanymi przez lotnictwo.

Poprawka 10

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(17 a) Pomimo faktu, że operatorom 
statków powietrznych trudno jest 
przestawić się na alternatywne 
(odnawialne) źródła energii, sektor 
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lotnictwa musi wciąż dokonywać
znacznego zmniejszenia emisji, które jest 
zgodne z ogólnym celem UE w zakresie 
zmniejszenia emisji o od 20% do 30% 
w porównaniu z poziomami z 1990 r. Cel
dla lotnictwa powinien być określony, dla
każdego okresu realizacji zobowiązań 
w ramach systemu wspólnotowego, do 
którego powinno być włączone lotnictwo, 
w zależności od okresu odniesienia 
stosowanego do lotnictwa w tym okresie 
realizacji zobowiązań, w oparciu o średnie 
działania wymagane od wszystkich innych 
sektorów, które są źródłami emisji, we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

(poprawka 13 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 13).

Poprawka 11

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 łagodzenia skutków 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, zwłaszcza w sektorze lotniczym,
i dostosowywania się do nich. W celu 
zmniejszenia do pewnego stopnia ciężaru 
spoczywającego na obywatelach dochody 
uzyskiwane w drodze sprzedaży aukcyjnej 
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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.

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 
dochody w celu łagodzenia skutków, 
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 przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 14). Dla Parlamentu 
Europejskiego kluczową kwestią jest wykorzystywanie dochodów uzyskiwanych w drodze 
sprzedaży aukcyjnej do celów związanych z celem dyrektywy, którym jest zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych. Z politycznego punktu widzenia bardzo istotne byłoby wyjaśnienie 
wszelkim osobom, że nie tylko zwiększamy koszty, ale także obniżamy koszty dla środków 
transportu przyjaznych środowisku naturalnemu i że inwestujemy w badania i technologię.
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Poprawka 12

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(21) Aby zwiększyć opłacalność systemu, 
operatorzy statków powietrznych powinni 
mieć możliwość wykorzystania CER 
i ERU z działań projektowych w celu 
wypełnienia obowiązku zwrócenia 
przydziałów w wysokości 
nieprzekraczającej zharmonizowanego 
limitu. Wykorzystanie CER i ERU 
powinno być zgodne z przedstawionymi 
w niniejszej dyrektywie kryteriami 
kwalifikowalności do korzystania 
z systemu handlu.

(21) Aby zwiększyć opłacalność systemu, 
operatorzy statków powietrznych powinni 
mieć możliwość wykorzystania 
przydziałów wydanych instalacjom 
w innych sektorach systemu handlu 
przydziałami emisji, CER i ERU z działań 
projektowych w celu wypełnienia 
obowiązku zwrócenia przydziałów 
w wysokości nieprzekraczającej 
zharmonizowanego limitu. Wykorzystanie 
CER i ERU powinno być zgodne 
z przedstawionymi w niniejszej dyrektywie 
kryteriami kwalifikowalności do 
korzystania z systemu handlu.

Or. en

(poprawka 15 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 15 przyjętej przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 13

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(21 a) W wyniku wprowadzenia obecnego 
systemu handlu przydziałami emisji 
sektory energochłonne już pozostają pod 
presją ze strony znacząco wysokich cen 
CO2. Istnieje realne zagrożenie, że jeśli 
kolejny znaczny sektor zostanie włączony 
do systemu nabywania zezwoleń na 
emisje, produkcja będzie przenoszona do 
krajów, w których limity emisji są 
łagodniejsze („carbon leakage”). Komisja 
w celu zapobieżenia pojawieniu się tego 
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zjawiska w sektorach energochłonnych
zbada różne możliwe rozwiązania, takie 
jak cele sektorowe lub dostosowanie 
podatków granicznych, i przed końcem 
2008 r. opublikuje sprawozdanie na temat 
sposobu rozwiązania tej kwestii.

Or. en

(poprawka 16 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 16). Komisja, we 
wniosku o dokonanie ogólnego przeglądu systemu handlu przydziałami emisji od stycznia 
2008 r., ogłasza przeprowadzenie badania i wniosek w celu zapobieżenia pojawieniu się do 
2011 r. zjawiska zwanego „carbon leakage” w sektorach energochłonnych. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo inwestycji, analiza i odnośny wniosek muszą zostać przedstawione możliwie 
najszybciej.

Poprawka 14

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(23 a) Państwa członkowskie, w celu 
zapewnienia równego traktowania 
operatorów statków powietrznych, 
powinny przestrzegać zharmonizowanych 
zasad zarządzania podlegającymi im 
operatorami statków powietrznych, 
zgodnie ze szczególnymi wytycznymi, jakie 
powinny zostać opracowane przez 
Komisję.

Or. en

(poprawka 17 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 17).
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Poprawka 15

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3 – litera o) (Dyrektywa 2003/87/WE)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

o) „operator statków powietrznych”
oznacza osobę, która eksploatuje statek 
powietrzny w czasie wykonywania 
działania lotniczego wymienionego 
w załączniku I, lub właściciela statku 
powietrznego, w przypadku gdy ta osoba
nie jest znana lub nie została wskazana 
przez właściciela statku powietrznego;

o) „operator statków powietrznych”
oznacza osobę lub podmiot 
identyfikowany za pomocą oznaczenia 
ICAO, który eksploatuje statek powietrzny 
w czasie wykonywania działania 
lotniczego wymienionego w załączniku I, 
lub w przypadku gdy oznaczenie ICAO nie 
jest znane, posiadacza certyfikatu 
przewoźnika lotniczego (AOC) lub 
właściciela statku powietrznego. Będzie to 
wymagać harmonizacji przepisów 
dotyczących krajowych rejestrów 
lotniczych państw członkowskich w celu 
zapewnienia, że operator statków 
powietrznych, a także właściciel będzie 
zawsze zidentyfikowany, w razie 
możliwości, na mocy konwencji 
kapsztadzkiej o międzynarodowych 
interesach w zakresie sprzętu ruchomego;

Or. en

(poprawka 21 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 21).

Poprawka 16

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 

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

powietrznych na okres od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 
odpowiada 90% sumy historycznych emisji 
lotniczych pomnożonej przez dwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 61 i 24).

Poprawka 17

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. Liczba przydziałów przyznanych 
każdego roku począwszy od 2013 r. 
zmniejsza się w sposób liniowy, począwszy 
od wartości określonej w ustępie 1. Ilość 
zmniejsza się w oparciu o współczynnik 
liniowy wynoszący 1,5% każdego roku. Ta 
liniowa wartość zmniejszenia zostałaby 
zwiększona, gdyby w ramach 
porozumienia międzynarodowego został 
wybrany cel zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla wyznaczony na okres po 
2012 r., wynoszący 30% w porównaniu 
z rokiem 1990.

Or. en

Uzasadnienie

In the first reading the Parliament adopted an amendment asking for a review of the cap after 
2012 in line with a 20% or 30% target for 2020. The rapporteur thinks it is necessary to 
specify the cap for the post-2012 period after the presentation of the Commission proposal on 
ETS in January 2008. Strict implementation of the Parliament's wording would be a 
tremendous decrease of the cap for the airline sector because it has doubled its emissions 
since 1990. A more realistic approach seems to be a reduction of the cap according to the 
annual reduction proposed by the Commission in its proposal from January. This would mean 
1.74% each year. As expressed in the explanatory statement the rapporteur proposes a more 
moderate target to address the criticism raised after the presentation of the Commission 
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proposal from January. According to the rapporteur's opinion the level of amibition in the 
proposal on effort sharing should be increased.

Poprawka 18

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. en

(poprawka 74 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 74). Wysoki odsetek 
przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej jest konieczny do uniknięcia
zakłócenia konkurencji. Nawet jeśli dużym ulepszeniem jest to, że przydziały będą rozdzielane 
nie w drodze krajowych planów przydziału, ale za pomocą wzorców porównawczych, każdy 
wzorzec porównawczy przedstawia korzyści dla pewnych modeli działalności i niekorzyści dla 
innych. Wysoki odsetek przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej mógłby 
skompensować ten skutek. Wysoki odsetek przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży 
aukcyjnej jest konieczny także do uniknięcia nadzwyczajnych zysków i umożliwienia obniżenia 
podatków w odniesieniu do systemów transportu przyjaznych środowisku naturalnemu.

Poprawka 19

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 

2. W odniesieniu do kolejnych okresów 
odsetek przydziałów rozdzielany w drodze 
sprzedaży aukcyjnej, o którym mowa 
w ust. 1, zostanie zwiększony zgodnie 
z maksymalnym poziomem sprzedaży 
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dyrektywy. aukcyjnej w innych sektorach.

Or. en

(poprawki 75 i 87 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 75 i 87). Wysoki odsetek 
przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej jest konieczny do uniknięcia 
zakłócenia konkurencji. Nawet jeśli dużym ulepszeniem jest to, że przydziały będą rozdzielane 
nie w drodze krajowych planów przydziału, ale za pomocą wzorców porównawczych, każdy 
wzorzec porównawczy przedstawia korzyści dla pewnych modeli działalności i niekorzyści dla 
innych. Wysoki odsetek przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży aukcyjnej mógłby 
skompensować ten skutek. Wysoki odsetek przydziałów rozdzielanych w drodze sprzedaży 
aukcyjnej jest konieczny także do uniknięcia nadzwyczajnych zysków i umożliwienia obniżenia 
podatków w odniesieniu do systemów transportu przyjaznych środowisku naturalnemu.

Poprawka 20

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Do państw członkowskich należy 
określenie, w jaki sposób wykorzystane 
zostaną dochody uzyskane z rozdzielania 
przydziałów w drodze sprzedaży 
aukcyjnej. Dochody te powinny być
wykorzystane do przeciwdziałania 
zmianom klimatu w UE i w państwach 
trzecich i do pokrywania kosztów, które 
administrujące państwo członkowskie 
ponosi w związku z niniejszą dyrektywą.

4. Dochody uzyskane z rozdzielania 
przydziałów w drodze sprzedaży aukcyjnej
zostaną wykorzystane do łagodzenia
skutków emisji gazów cieplarnianych 
i dostosowywania się do wpływu zmian
klimatu w UE i w państwach trzecich,
zwłaszcza w krajach rozwijających się,
oraz do finansowania działań w zakresie 
badań i rozwoju dotyczących łagodzenia 
skutków, zwłaszcza w sektorze lotniczym,
i dostosowywania się do nich. 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 
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uzasadnionych kosztów ponoszonych 
przez państwa członkowskie na 
zarządzanie niniejszą dyrektywą. Państwa 
członkowskie mogą także wykorzystywać 
dochody w celu łagodzenia skutków, 
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 informują Komisję 
o środkach podjętych na podstawie tego 
ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla Parlamentu Europejskiego kluczową kwestią jest wykorzystywanie dochodów
uzyskiwanych w drodze sprzedaży aukcyjnej do celów związanych z celem dyrektywy, którym 
jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Z politycznego punktu widzenia bardzo istotne 
byłoby wyjaśnienie wszelkim osobom, że nie tylko zwiększamy koszty, ale także obniżamy 
koszty dla środków transportu przyjaznych środowisku naturalnemu i że inwestujemy 
w badania i technologię.

Poprawka 21

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3e – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5. Do dnia 28 lutego 2012 r. i do dnia 
28 lutego każdego następnego roku,
właściwy organ administrującego państwa 
członkowskiego wyda każdemu 
operatorowi statków powietrznych taką 
liczbę przydziałów, jaka została przyznana 
temu operatorowi statków powietrznych na 
dany rok zgodnie z niniejszym artykułem 
lub art. 3f.

5. Do dnia 28 lutego 2011 r. i do dnia 
28 lutego każdego następnego roku
właściwy organ administrującego państwa 
członkowskiego wyda każdemu 
operatorowi statków powietrznych taką 
liczbę przydziałów, jaka została przyznana 
temu operatorowi statków powietrznych na 
dany rok zgodnie z niniejszym artykułem 
lub art. 3f.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu. Komisja ENVI zaproponowała rok 
2010. Pilna potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest nawet bardziej oczywista 
niż podczas pierwszego czytania.

Poprawka 22

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3e – ustęp 5 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5a. W przypadku połączenia lub przejęcia 
obejmującego kilku przewoźników 
w danym okresie przydziały, które zostały 
im rozdzielone lub które nabyli, są 
zatrzymywane przez nowy podmiot. 
W przypadku zaprzestania działalności 
przez przewoźnika państwo członkowskie, 
z którym jest on związany, udostępnia 
odpowiednie przydziały na wtórnym rynku 
przydziałów. Na początku następnego
roku wciąż dostępna część przydziałów jest 
rozdzielana w całości w drodze sprzedaży 
aukcyjnej, przy uwzględnieniu ogólnej
stopy obniżenia przydziałów, na które 
zostały wydane zezwolenia.

Or. en

(poprawka 34 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 34).

Poprawka 23

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 3e – ustęp 5 b (nowy)
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

5b. W oparciu o doświadczenie nabyte 
w latach 2011-2012 Komisja przedłoży 
wniosek dotyczący limitu zezwoleń na 
emisje, jakie sektor lotniczy ma prawo 
nabyć na rynku wtórnym w ramach 
szerszych systemów zezwoleń na emisje.

Or. en

(poprawka 35 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Odpowiada poprawce 35 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka 24

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

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, CER i ERU z działań 
projektowych do wysokości odsetka liczby 
przydziałów, którą należy zwrócić zgodnie 
z art. 12 ust. 2a; wysokość tego odsetka
jest średnią wysokości odsetków 
określonych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do wykorzystania CER 
i ERU w danym okresie, zgodnie z ust. 1. 
Komisja publikuje informacje o tym 
odsetku co najmniej sześć miesięcy przed 
początkiem każdego okresu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2. W ramach 
przeglądu systemu handlu przydziałami 
emisji dokonuje się kontroli wysokości 
odsetka CER i ERU, które mogą być 
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wykorzystane w odniesieniu do 
działalności lotniczej, wraz z ich 
wykorzystywaniem w innych sektorach.

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 
odsetku co najmniej sześć miesięcy przed 
początkiem każdego okresu, o którym 
mowa w art. 3c.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Poprawka 25

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2aa. Dopóki brak jest środków, które 
zachęcają do zmniejszenia uwalniania 
tlenków azotu ze statków powietrznych 
prowadzących działania lotnicze 
wymienione w załączniku I i które 
zapewniają taki sam ambitny poziom 
w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego jak niniejsza dyrektywa, do 
celów ust. 2a i w drodze odstępstwa od 
art. 3a) ilość tlenku azotu, którą przydział, 
inny niż przydział na emisje lotnicze lub 
CER albo ERU, zezwala operatorowi 
statków powietrznych emitować, jest 
dzielona przez współczynnik wpływu 
wynoszący 2.
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Or. en

(poprawka 41 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 41).

Poprawka 26

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2ab. Każdego roku od operatorów statków 
powietrznych, którzy chcą zrezygnować 
z przydziałów do celów ust. 2a, innych niż 
emisje lotnicze, wymaga się 
przedstawienia administrującemu 
państwu członkowskiemu 
zweryfikowanych danych dotyczących 
tonokilometrów w odniesieniu do działań 
lotniczych wymienionych w załączniku I, 
wykonywanych w tym roku 
kalendarzowym.
2ac. W oparciu o dane, jakie należy 
przedłożyć na mocy przepisów art. 3, 
Komisja określa wskaźnik efektywności 
dla wszystkich operatorów statków 
powietrznych, obliczony poprzez 
podzielenie całkowitej wielkości emisji 
operatorów statków powietrznych przez 
dane dotyczące tonokilometrów. 
W oparciu o ten wskaźnik efektywności 
dla pierwszego roku, dla którego dostępne 
są dane, Komisja publikuje docelowy 
wskaźnik efektywności dla 2010 r., 2015 r. 
i 2020 r. na podstawie zmniejszenia emisji 
za pomocą wskaźnika dochodu 
w stosunku do tonokilometrów 
wynoszącego 3,5% rocznie, który 
uwzględnia dobrowolny cel w postaci 
zwiększania o 3,5% rocznie do 2020 r. 
efektywności paliwa statku powietrznego.
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2ad. Od operatorów statków powietrznych, 
którzy w danym roku osiągnęli wskaźnik 
efektywności o wartości wyższej od 
docelowego wskaźnika efektywności 
obliczonego przez Komisję na ten rok, 
wymaga się, aby zrezygnowali tylko 
z przydziałów emisji lotniczych, w celu 
dostosowania się do przepisów ust. 2a.

Or. en

(poprawka 42 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 42). Bardzo ważne jest 
zapewnienie, aby skutkiem systemu był nie tylko gospodarczy transfer pieniędzy z sektora 
lotniczego do innych sektorów, ale rzeczywiste zmniejszenie emisji w sektorze lotniczym oraz 
zwiększenie efektywności.

Poprawka 27

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2ae. Uwzględniając zapewnienie przez 
operatorów statków powietrznych, że 
efektywność silników statków 
powietrznych zostanie do 2020 r. 
zwiększona o 50%, Komisja przedstawi
Parlamentowi Europejskiemu w 2010 r. 
i 2015 r. sprawozdanie na temat postępów 
poczynionych w kierunku osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

(poprawka 42 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 42). Bardzo ważne jest 
zapewnienie, aby skutkiem systemu był nie tylko gospodarczy transfer pieniędzy z sektora 
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lotniczego do innych sektorów, ale rzeczywiste zmniejszenie emisji w sektorze lotniczym oraz 
zwiększenie efektywności.

Poprawka 28

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2af. Jak tylko dostępny będzie 
wystarczający dowód naukowy, zostanie 
zaproponowany odpowiedni mnożnik, 
w celu uwzględnienia skutków chmur 
cirrus tworzących się w wyniku 
działalności lotniczej.

Or. en

(poprawka 44 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 44). Dowód naukowy 
nie umożliwia nam obecnie włączenia chmur cirrus do systemu handlu przydziałami emisji, 
ale jak tylko zostanie poczyniony postęp naukowy, skutek ten powinien zostać włączony.

Poprawka 29

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 18a – ustęp 3 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3a. W celu zapewnienia równego 
traktowania operatorów statków 
powietrznych Komisja przyjmie specjalne 
wytyczne, aby zharmonizować zarządzanie 
operatorami statków powietrznych przez 
administrujące państwo członkowskie.

Or. en
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(poprawka 45 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 45).

Poprawka 30

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 18b

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

W celu wypełnienia swoich obowiązków 
wynikających z art. 3c ust. 4 i art. 18a 
Komisja może zwrócić się o pomoc do 
Eurocontrolu i może w tym celu zawierać 
wszelkie odpowiednie umowy z tą 
organizacją.

W celu wypełnienia swoich obowiązków 
wynikających z art. 3c ust. 4 i art. 18a 
Komisja może zwrócić się o pomoc do 
Eurocontrolu i wyznacza neutralną 
organizację, której linie lotnicze będą 
bezpośrednio dostarczać dane.

Or. en

(poprawka 46 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 46).

Poprawka 31

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 25a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Gdy państwo trzecie przyjmuje środki 
mające na celu zmniejszenie wpływu 
lotów rozpoczynających się w tym 
państwie i kończących we Wspólnocie na 
zmiany klimatu, Komisja, po 
przeprowadzeniu konsultacji z tym 
państwem trzecim i z państwami 
członkowskim w ramach komitetu, 

1. Wspólnota i jej państwa członkowskie 
nadal dążą do porozumienia w sprawie 
środków o charakterze światowym
mających na celu zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z lotnictwa. Jako pierwszy krok do tego 
światowego porozumienia użyteczne 
mogłoby być zawarcie dwustronnych 
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o którym mowa w art. 23 ust. 1, rozważa 
dostępne rozwiązania zapewniające 
optymalne wzajemne oddziaływanie na 
siebie systemu wspólnotowego i środków 
tego państwa.

porozumień pomiędzy UE a krajami 
trzecimi lub grupą krajów trzecich 
w sprawie wspólnego systemu handlu 
przydziałami emisji w odniesieniu do 
lotnictwa. Komisja będzie pozostawać 
w stałym kontakcie ze stronami trzecimi 
przed wdrażaniem dyrektywy i podczas jej 
wdrażania. Jeśli Unia Europejska uzgodni 
ze stroną trzecią wspólny system lub jeśli 
zostanie osiągnięte porozumienie 
dotyczące systemu globalnego w świetle 
takich porozumień, Komisja rozważy, czy 
konieczne są zmiany do niniejszej 
dyrektywy, w zakresie jej stosowania do 
operatorów statków powietrznych.

W razie konieczności Komisja może 
przyjąć zmiany, tak by loty rozpoczynające 
się w danym państwie trzecim zostały 
wyłączone z działań lotniczych 
wymienionych w załączniku I lub by 
przewidzieć jakiekolwiek inne zmiany 
w działaniach wymienionych 
w załączniku I wymagane zgodnie 
z umową, o której mowa w akapicie 
czwartym. Środki te, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa 
w art. 23 ust. 3.

2. W każdym razie Komisja, po 
przeprowadzeniu konsultacji ze stroną 
trzecią lub stronami trzecimi oraz 
z państwami w ramach komitetu, o którym 
mowa w art. 23 ust. 1, rozważa dostępne 
rozwiązania zapewniające optymalne 
wzajemne oddziaływanie systemu 
wspólnotowego i innego systemu, w 
szczególności w celu uniknięcia 
podwójnego obciążenia, kiedy państwo 
trzecie przyjmuje środki w celu 
zmniejszenia skutków w zakresie zmiany
klimatu powodowanych przez duże statki
powietrzne rozpoczynające lot w tym 
państwie i kończące lot we Wspólnocie.

Komisja może składać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski 
w sprawie jakichkolwiek innych zmian do 
niniejszej dyrektywy.
Komisja w stosownych przypadkach może 
także wydawać Radzie zalecenia zgodnie 
z art. 300 ust. 1 Traktatu w celu 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
zawarcia umowy z danym państwem 
trzecim.
2. Wspólnota i jej państwa członkowskie 
nadal dążą do porozumienia w sprawie 
środków o charakterze globalnym 
mających na celu zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z lotnictwa. W świetle takiego 
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porozumienia Komisja rozważy, czy 
zmiany do niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do operatorów statków 
powietrznych są konieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznym celem naszych działań jest opracowanie światowego systemu. Pierwszym 
krokiem, jaki powinna uczynić Unia Europejska, jest uzgodnienie z krajami trzecimi 
wspólnego systemu. Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych pokazują, że jest to rozwiązanie 
realne.

Poprawka 32

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 19 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 28 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Operatorzy statków powietrznych 
mogą utworzyć kartel, aby osiągnąć 
wyznaczone cele. W przypadku gdy dwóch 
lub więcej producentów tworzy kartel, 
kartel ten będzie traktowany, do celów 
określenia zgodności z celami w zakresie 
efektywności określonymi w art. 12 
ust. 2ac, jako jeden operator statków 
powietrznych.”

Or. en

Poprawka 33

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

4. Do 1 czerwca 2015 r. Komisja na 
podstawie wyników monitorowania i na 
podstawie doświadczenia w stosowaniu 
niniejszej dyrektywy dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do działań lotniczych 
wymienionych w załączniku I i przedstawi 
odpowiednie wnioski. Komisja weźmie 
pod uwagę w szczególności:

4. Do 1 czerwca 2013 r. Komisja na 
podstawie wyników monitorowania i na 
podstawie doświadczenia w stosowaniu 
niniejszej dyrektywy dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy 
w odniesieniu do działań lotniczych 
wymienionych w załączniku I i przedstawi 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, zgodnie 
z art. 251 Traktatu. Komisja weźmie pod 
uwagę w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd powinien zostać przeprowadzony wcześniej, a wszelkie poprawki powinny być 
rozpatrywane w ramach procedury współdecyzji.

Poprawka 34

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) skuteczność systemu wspólnotowego, 
jeśli chodzi o ochronę środowiska, oraz 
zakres, w jakim łączna liczba przydziałów, 
które mają zostać przyznane operatorom 
statków powietrznych na mocy art. 3c, 
powinna zostać zmniejszona zgodnie 
z ogólnymi celami UE w zakresie 
zmniejszania emisji;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Stopień, w jakim należy zmniejszyć przydziały, musi zostać określony już teraz w dyrektywie.
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Poprawka 35

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) wpływ systemu wspólnotowego na 
sektor lotnictwa;

d) wpływ systemu wspólnotowego na 
sektor lotnictwa, zwłaszcza na 
konkurencyjność europejskich linii 
lotniczych i europejskich portów 
lotniczych w porównaniu z, na przykład,
rozwojem największych portów lotniczych 
spoza Unii Europejskiej i na ewentualne 
zjawisko „carbon leakage”. W tym 
względzie Komisja zbada także możliwość 
włączenia lotów aż do ostatecznego 
miejsca przeznaczenia pasażera, a nie 
tylko lotów do największych portów 
lotniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd powinien także objąć wpływ na konkurencyjność europejskich portów lotniczych 
i linii lotniczych. Jeśli przegląd zostanie ograniczony do lotów rozpoczynających się 
i kończących w Europie, niektóre największe porty lotnicze obsługujące loty, na przykład, do 
Azji mogłyby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Dotyczy to w szczególności Dubaju. Komisja 
powinna zbadać, czy pasażer lecący z na przykład Paryża do Szanghaju, który korzysta 
z największego portu lotniczego w Emiratach, nie powinien podlegać obowiązkom systemu 
handlu przydziałami emisji w odniesieniu do całego lotu, a nie tylko w odniesieniu do lotu 
z Paryża do Dubaju.

Poprawka 36

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera i)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

i) skutki zwolnienia z systemu 
wspólnotowego niektórych lotów 

skreślona
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wykonywanych w ramach zobowiązań 
z tytułu świadczenia usług publicznych 
nałożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) 2408/92 dnia 23 lipca 1992 r. 
w sprawie dostępu przewoźników 
lotniczych Wspólnoty do 
wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych.

Or. en

Poprawka 37

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – 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, biorąc pod 
uwagę szczególną sytuację lotów pomiędzy 
najbardziej oddalonymi regionami 
a strefą kontynentalnej Europy.

Or. en

(poprawka 78 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 78). Rada proponuje 
całkowicie wyłączyć z tego systemu pewne loty pomiędzy najbardziej oddalonymi regionami. 
Jest on prawdopodobnie niewystarczająco skuteczny dla najbardziej oddalonych regionów, 
ponieważ obejmuje tylko kilka lotów i jednocześnie czyni nasz system łatwiejszym do 
zaatakowania w kontekście międzynarodowym. Tym samym sformułowanie Parlamentu 
wydaje się odpowiedniejsze.
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Poprawka 38

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – 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 
potwierdzone w odpowiednim polu planu 
lotu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta w pierwszym czytaniu (poprawka 51).

Poprawka 39

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

b) lotów wojskowych wykonywanych 
przez wojskowe statki powietrzne, lotów 
służby celnej i policji;

b) lotów wojskowych wykonywanych 
przez wojskowe statki powietrzne, lotów 
wykonywanych przez służby celne
i policyjne, lotów wykonywanych do celów 
poszukiwawczych i ratowniczych, a także 
do celów wsparcia medycznego i wsparcia 
podczas katastrof, wraz z lotami 
przeciwpożarowymi, na które zezwolił 
odpowiedni właściwy organ;

Or. en

(poprawka 52 przyjęta w pierwszym czytaniu)
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Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 52).

Poprawka 40

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

ba) lotów z pomocą humanitarną 
wykonywanych z upoważnienia 
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub 
jej organizacji pomocniczych i lotów służb 
ratownictwa medycznego, jeśli operator 
statków powietrznych został przeszkolony 
w celu wykonywania takich lotów (na 
przykład przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych) lub posiada konieczne 
oficjalne zezwolenie (licencję na loty służb 
ratownictwa medycznego w ramach 
certyfikatu przewoźnika lotniczego);

Or. en

(poprawka 53 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 53).

Poprawka 41

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

d) wszelkich lotów wykonywanych 
wyłącznie na mocy przepisów dotyczących 
lotów z widocznością, określonych 

skreślona
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w załączniku 2 do konwencji z Chicago;

Or. en

(poprawka 54 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 54).

Poprawka 42

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

g) lotów wykonywanych wyłącznie w celu 
sprawdzenia, przetestowania lub 
przeprowadzenia procesu certyfikacji 
statku powietrznego lub urządzenia 
zarówno pokładowego, jak i naziemnego;

g) lotów wykonywanych wyłącznie w celu 
przeprowadzenia badań naukowych lub 
w celu sprawdzenia, przetestowania,
przeprowadzenia procesu kwalifikacji lub 
certyfikacji statku powietrznego,
urządzenia lub procedur zarządzania 
ruchem, zarówno pokładowym, jak 
i naziemnym; dostarczania drogą 
powietrzną nowych statków powietrznych, 
a także lotów dostawczych wykonywanych
przez lub w imieniu właściciela statku 
powietrznego, w wyniku nagłego 
zdarzenia polegającego na wcześniejszym 
zakończeniu umowy, niedotrzymania 
warunków umowy, zmiany właściciela lub 
w przypadku podobnych zdarzeń 
w odniesieniu do leasingu, czarteru lub 
podobnych rozwiązań;

Or. en

(poprawki 70 i 79 przyjęte w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawki 70 i 79). Wyłączenie 
lotów wykonywanych w celach naukowych jest bardzo ważne, ponieważ większość tych lotów 
dokonuje się w celu zmniejszenia emisji CO2.
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Poprawka 43

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

h) lotów wykonywanych przez statek 
powietrzny o maksymalnej certyfikowanej 
masie startowej poniżej 5 700 kg.

h) lotów wykonywanych przez statek 
powietrzny o maksymalnej certyfikowanej 
masie startowej poniżej 20 000 kg, pod 
warunkiem, że operatorzy tych statków 
powietrznych uczestniczą w systemie 
offsetowym, który działa zgodnie ze 
ścisłymi kryteriami i który musi być 
otwarty na kontrolę zewnętrzną
(porównywalne ze złotym standardem).

Or. en

(poprawka 63 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 63). Poprawka ma na 
celu zmniejszenie ciężaru administracyjnego nałożonego na MŚP, bez zmniejszania
środowiskowej wiarygodności systemu. Jej zamiar jest inny niż zamiar klauzuli de minimis
proponowanej przez Radę.

Poprawka 44

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

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

i) lotów wykonywanych w ramach 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych nałożonych zgodnie 
z rozporządzeniem (EWG) 2408/92 na 
trasach w regionach najbardziej 
oddalonych określonych w art. 299 ust. 2 
Traktatu lub na trasach, których 

skreślona
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oferowana wydajność nie przekracza 
30 000 miejsce rocznie; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Unia Europejska chce włączyć loty z państw trzecich do systemu handlu przydziałami 
emisji, loty w ramach najbardziej oddalonych regionów nie powinny być wyłączone z tego 
systemu, ponieważ zmniejszyłoby to międzynarodową wiarygodność systemu. Parlament 
w zamian proponuje uznanie potrzeb najbardziej oddalonych regionów przy dystrybucji 
dochodów ze sprzedaży aukcyjnej i przy dystrybucji przydziałów.

Poprawka 45

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – 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 
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.

j) lotów innych niż loty wykonywane 
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 UE, 
wykonywanych przez operatora,
w przypadku którego roczna całkowita 
wielkość emisji dwutlenku węgla nie 
przekracza 10 000 ton na rok 
kalendarzowy.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo powinno być dostosowane do szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu przez 
odnośną linię lotniczą.
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Poprawka 46

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2003/87/WE
Załącznik V – ustęp 14 – akapit 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Wspólnota i państwa członkowskie 
zapewniają przed wdrożeniem dyrektywy 
harmonizację metod pracy, które powinny
być wykorzystywane przez weryfikatora,
oraz stosowanie przepisów dyrektywy 
w oparciu o jednolitą podstawę.

Or. en

(poprawka 59 przyjęta w pierwszym czytaniu)

Uzasadnienie

Poprawka przyjęta przez Parlament w pierwszym czytaniu (poprawka 59).
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UZASADNIENIE

RAMY POLITYCZNE

Podjęcie kwestii zmiany klimatu jest bardziej pilne niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak jak 
dotąd nie zrealizowano wielu zobowiązań podjętych przez europejskie głowy państw i szefów 
rządów. Od momentu pierwszej debaty nad wnioskiem Komisji w komisji ENVI w maju 
2007 r. konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym także przez lotnictwo, 
stała się bardziej oczywista. Minął prawie rok. W wyniku działalności, która powinna być 
przedmiotem niniejszej dyrektywy, wyemitowano 200 milionów ton CO2 – to ponad 50 razy 
więcej niż całkowita emisja CO2 takiego nieuprzemysłowionego kraju jak Tanzania1. 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreślał pilną potrzebę podjęcia 
szybkich działań. Jest najwyższy czas na przyśpieszenie tego procesu.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku wspólnota międzynarodowa w znacznie szerszym 
zakresie zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Australia ratyfikowała 
protokół z Kioto, a podczas konferencji na Bali, mimo licznych niedociągnięć, uzgodniono 
mapę drogową, która zacznie obowiązywać po podpisaniu porozumienia w Kopenhadze 
w 2012 r. Uczestnicy podkreślali cel „zmniejszenia do 2020 r. emisji w przedziale 25% − 
40% poniżej poziomów z 1990 r.” obejmujący strony załącznika I2.

Ponadto w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych liczą się tylko ci kandydaci, 
którzy przyjęli bardzo ambitne stanowisko wobec ograniczania zmiany klimatu.

OCENA WSPÓLNEGO STANOWISKA

Przyjęte w grudniu wspólne stanowisko Rady Ministrów nie uwzględnia poprawek złożonych 
przez Parlament Europejski, mimo że sprawozdanie PE zostało przyjęte ogromną większością 
głosów.

Z 60 poprawek 3 przyjęto w całości lub co do istoty. 13 poprawek przyjęto częściowo. 
Znaczna ich większość (44 poprawki) w ogóle nie została rozpatrzona przez Radę. Głównym 
osiągnięciem prezydencji portugalskiej było to, że Rada zaakceptowała cokolwiek. Trzy 
tygodnie przed grudniowym posiedzeniem Rady osiągnięcie porozumienia politycznego 
wydawało się nieprawdopodobne. Umożliwił je polityczny impet po konferencji na Bali.

Oznacza to, że aby znaleźć kompromis pomiędzy stanowiskiem Parlamentu wyrażonym 

                                               
1 Źródła: Bank Światowy, profil danych Tanzania, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; sprawozdanie techniczne 
EOG 07/2007: Roczny wykaz gazów cieplarnianych UE 1990-2005 oraz sprawozdanie 2007. Przedłożone 
sekretariatowi UNFCCC, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf.
2 UNFCCC, Sprawozdanie grupy roboczej ad hoc ds. dalszych zobowiązań stron załącznika I do protokołu 
z Kioto w sprawie wznowionej czwartej sesji na Bali w dniach 13-15 grudnia 2007 r., wersja zaawansowana, 
5 lutego 2008 r., str. 5, http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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w pierwszym czytaniu a stanowiskiem Rady trzeba będzie wykonać ogromną pracę. 
Sprawozdawca uważa, że konieczne jest ponowne złożenie wszystkich głównych poprawek 
przyjętych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Należy zauważyć, że już 
pierwsze czytanie w Parlamencie stanowiło kompromis, a wielu posłów obradujących na sesji 
plenarnej czy na przykład w komisji ENVI chciało pójść znacznie dalej.

Główne punkty polityczne wspólnego stanowiska, które należy zmienić:

1. Jak wytyczyć drogę do światowego porozumienia?

Wszystkie zainteresowane strony zgodziły się, że ostatecznym celem tych działań powinno 
być istotne światowe porozumienie w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w lotnictwie. Rada odniosła się do tej kwestii w swoim wspólnym stanowisku, pominięto 
jednak istotne elementy parlamentarnego pierwszego czytania. Oczywiste jest, że dążąc do 
osiągnięcia światowego porozumienia, musimy krok po kroku włączać pozostałe główne 
kraje i regiony. W tym kontekście duże wrażenie robią wydarzenia w Stanach 
Zjednoczonych. Odnośna komisja amerykańskiego senatu przegłosowała w dniu 5 grudnia 
2007 r. ustawę Liebermana-Warnera. Ustawę tę poparło trzech kandydatów, którzy pozostali 
w wyścigu prezydenckim: John McCain, Hillary Clinton i Barack Obama. Wprowadza ona 
system handlu prawami do emisji (ETS) obejmujący wszystkie środki transportu, czyli 
również lotnictwo. Rzeczona ustawa jest dość ambitna, opiera się jednak na innej metodologii 
niż wniosek Komisji. Sprawozdawca uważa, że Unia Europejska powinna zaangażować się 
w negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ustalenie wspólnego systemu będzie oczywiście 
możliwe dopiero po listopadowych wyborach. Należy też przeprowadzić rozmowy 
z pozostałymi krajami trzecimi, tak aby włączać coraz więcej stron. Zwiększy to efekt 
środowiskowy i coraz bardziej ograniczać będzie wszelkie możliwe rodzaje zniekształcenia 
konkurencji pomiędzy europejskimi liniami lotniczymi, lotniskami i regionami.

2. Pułap

Rada w zasadzie poparła projekt Komisji dotyczący pułapu na poziomie 100%. Parlament 
wnioskował o 90-procentowy pułap w pierwszym okresie. W odniesieniu do drugiego okresu 
Rada przyjęła bardzo miękką klauzulę przeglądową. Parlament nalegał na wprowadzenie 
oddolnego przeglądu zgodnego z 20- lub 30-procentowym celem dla roku 2020 r. przy 
1990 r. jako roku bazowym. Sprawozdawca uważa, że obecnie konieczne jest określenie 
pułapu dla okresu po 2012 r. Powinien on odzwierciedlać zamiary uwzględnione w ogólnym 
ETS po 2013 r. Zgodnie z wnioskiem Komisji od dnia 23 stycznia oznaczałoby to 
zmniejszenie o 1,74% każdego roku, ponieważ z tego typu ograniczeniem będą mieli do 
czynienia pozostali uczestnicy ETS.

Z drugiej strony toczy się bardzo uzasadniona debata polityczna na temat poziomu ambitności 
wniosku Komisji. Ambitność systemu handlu emisjami wydaje się bardzo duża w porównaniu 
z ambitnością projektu dotyczącego wspólnych wysiłków. Pożądane wydaje się ponowne 
dostosowanie tych dwóch projektów. W związku z tym sprawozdawca zaproponował 
zmniejszenie na poziomie zaledwie 1,5% każdego roku w odniesieniu do sektora lotniczego.

W opinii sprawozdawcy wiązałoby się to z większą ambitnością prawodawstwa 



PE404.735v01-00 42/44 PR\718144PL.doc

PL

w sprawie wspólnych wysiłków.

3. Sprzedaż aukcyjna

Rada poparła bezpłatny przydział na poziomie 90% zezwoleń. Sprzedaż aukcyjna powinna
obejmować tylko 10%. Klauzula przeglądowa dla okresu po 2012 r. jest bardzo miękka. 
Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu wyrażonym w pierwszym czytaniu sektor lotniczy 
powinien rozpoczynać od poziomu 25% zezwoleń nabywanych w drodze sprzedaży 
aukcyjnej, który wzrasta do maksymalnego poziomu, do którego zobowiązani są pozostali 
uczestnicy ETS.

4. Termin rozpoczęcia

Rada i Parlament zgodnie uznały, że w przeciwieństwie do wniosku Komisji od samego 
początku należy uwzględnić loty międzykontynentalne. Parlament kompromisowo głosował 
za 2011 r. (komisja ENVI optowała za 2010 r.). Rada pragnie przełożyć wprowadzenie 
systemu na 2012 r. W ostatnich sprawozdaniach naukowych podkreśla się, że kwestia ta jest 
bardzo pilna, a zatem należy unikać wszelkich opóźnień. W związku z tym sprawozdawca 
ponownie wprowadził poprawkę z pierwszego czytania.

5. Mnożnik

Parlament zagłosował za mnożnikiem NOX, który powinien obowiązywać do czasu przyjęcia 
szczegółowego prawodawstwa w sprawie NOX. Obecnie nie jest dostępny nawet projekt 
wniosku Komisji dotyczący szczegółowego prawodawstwa. Tym samym zgodnie 
z pierwszym czytaniem w Parlamencie należy wprowadzić mnożnik.

Ważne jest też monitorowanie skutków powstawania chmur cirrus i zajęcie się tą kwestią, 
kiedy tylko dostępne będą wystarczające dowody naukowe.

6. Minimalne normy w zakresie skuteczności i przeszkody w tym zakresie

Z punktu widzenia Parlamentu bardzo ważne jest uniknięcie sytuacji, w której linie lotnicze 
będą po prostu kupować pozwolenia od innych sektorów, nie podnosząc skuteczności ani nie 
ulepszając charakterystyki środowiskowej własnego sektora. W związku z tym przyjęto dwie 
poprawki w sprawie klauzuli skuteczności oraz limitu nabywania zezwoleń od innych 
sektorów. Rada nie uznała tego stanowiska, ale wydaje się ono bardzo istotne dla zapewnienia 
wiarygodności polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

7. Mechanizm czystego rozwoju (CDM) i wspólne wdrożenia (JI)

Limit dla CDM Rada określiła na poziomie 15%. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu 
powinien on stanowić średnią pozostałych uczestników systemu. Obie instytucje uznały, że 
w odniesieniu do okresu po 2013 r. należy dostosować się do ogólnego przeglądu. Trzeba 
poddać pod dyskusję to, czy ilość CDM przewidziana w ogólnym ETS jest wystarczająca 
w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw lotniczych. Należy omówić sposób, w jaki 
można zapewnić stosowanie zasady dodatkowości.
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8. Waga przy starcie

Parlament zagłosował za poprawką, która zmuszałaby do wprowadzenia innego systemu 
(systemu offsetowego) dla małych samolotów (lżejszych niż 20 000 kilo). Miała ona na celu 
przede wszystkim ułatwienie MŚP administrowanie systemem. Rada nie zaakceptowała tej 
poprawki, wprowadziła natomiast inne odstępstwo, tak zwaną klauzulę de minimis, która 
mniej więcej mówi, że przedsiębiorstwa realizujące mniej niż jeden lot dziennie do lub 
z lotniska na terenie UE nie powinny być objęte systemem. Odstępstwo to ma częściowo inny 
skutek. Przede wszystkim wykluczy z systemu małe linie lotnicze z krajów rozwijających się. 
W każdym wypadku oba odstępstwa w pewnym stopniu dotyczą tych samych operatorów. 
Sprawozdawca proponuje, by dostosować zgłoszoną przez Radę klauzulę de minimis i oprzeć 
ją nie na liczbie lotów, a na emisji CO2, ponieważ liczy się tutaj skutek środowiskowy.

9. Regiony najbardziej oddalone

Parlament przyjął dwie poprawki, które mają na celu uwzględnienie potrzeb regionów 
najbardziej oddalonych. Część dochodów ze sprzedaży aukcyjnej należy wykorzystać w celu 
rozwiązania wszelkich możliwych problemów, jakie mogą pojawiać się w regionach 
najbardziej oddalonych. Przy przydziale certyfikatów trzeba uwzględniać ich specyficzną 
sytuację. Rada odrzuciła obie propozycje, ale zamiast tego wprowadziła odstępstwa dla 
niektórych lotów pomiędzy regionami najbardziej oddalonymi. Należy sprawdzić, czy projekt 
ten nie spowoduje problemów w związku z debatą międzynarodową. Sprawozdawca wolałby 
kierować się stanowiskiem Parlamentu z pierwszego czytania, co oznaczałoby brak 
odstępstw, ale za to zaspokajanie potrzeb regionów najbardziej oddalonych w ramach 
dystrybucji dochodów i przydziału zezwoleń.

10. Rezerwy uwzględniające wzrost i nowe podmioty

Parlament zwrócił się o uwzględnienie rezerw dla nowych podmiotów i szybko rozwijających 
się linii lotniczych. Rada zaakceptowała ten pomysł, jednak po znacznych modyfikacjach. 
Sprawozdawca uważa, że w tym przypadku wspólne stanowisko może zostać przyjęte.

11. Dochody ze sprzedaży aukcyjnej

Prawdopodobnie najważniejsza różnica pomiędzy Radą a Parlamentem dotyczy sposobu, 
w jaki należy wykorzystywać dochody ze sprzedaży aukcyjnej. Parlament poparł wniosek 
Komisji, który wyraźnie określa przeznaczenie dochodów i dodał do niego takie istotne 
punkty, jak obniżenie podatków od ekologicznych środków transportu i inwestycje w badania 
naukowe dotyczące technologii czystych samolotów. Rada zignorowała poprawkę Parlamentu 
i wyraźnie podkreśliła, że nie zaakceptuje żadnego rodzaju przeznaczania dochodów.

Sprawozdawca jest w pełni świadomy politycznego wymiaru, jaki kwestia ta ma dla 
ministrów finansów.

Z drugiej strony stanowisko Parlamentu w pełni uzasadniają względy prawne i polityczne.

Do ponownego złożenia poprawek Parlamentu zgłoszonych w pierwszym czytaniu skłoniły 
sprawozdawcę przede wszystkim następujące argumenty:
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I. Jeżeli środki pochodzące ze sprzedaży aukcyjnej wpływają do budżetów 
krajowych i nie posiadają żadnego konkretnego przeznaczenia, a także nie 
uwzględnia się potrzeb krajów trzecich, na przykład potrzeby dostosowywania
się, z politycznego punktu widzenia trudniejsze będzie uzyskanie poparcia tych 
krajów dla naszej polityki klimatycznej.

II. Jeżeli skutkiem wprowadzenia systemu ma być jedynie zwiększenie wpływów 
ministrów finansów, a ci obywatele, którzy zachowują się w sposób przyjazny 
dla środowiska naturalnego, na przykład wybierając autobus czy pociąg zamiast 
samolotu, nie odnoszą żadnych korzyści, trudniej jest uzasadnić taką politykę. 
Cięcia podatkowe obejmujące przyjazne dla środowiska naturalnego środki 
transportu miałyby kluczowe znaczenie z punktu widzenia przekonania 
obywateli, iż nie gromadzimy pieniędzy, ale wspieramy działalność 
środowiskową.

III. Ten sam typ rozumowania ma zastosowanie do inwestycji w badania naukowe 
i technologie w zakresie czystych samolotów. Należy unikać wrażenia, że 
system służy głównie zbieraniu środków dla ministrów finansów i nie 
rozwiązuje rzeczywistego problemu.


