
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 26 września 2011 r. 

dotycząca wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/638/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE ( 1 ), 
w szczególności jej art. 3e ust. 3 lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Konieczne jest przyjęcie wzorców porównawczych do 
celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych 
w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2012 r., o którym mowa w art. 3c ust. 1 
dyrektywy 2003/87/WE, oraz w okresie rozliczeniowym 
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 w związku z art. 3c 
ust. 2 tej dyrektywy. 

(2) Przydziały na podstawie tych wzorców porównawczych 
powinny obowiązywać do roku 2020, z wyjątkiem przy
padków, gdy akty przyjęte na podstawie art. 25a dyrek
tywy 2003/87/WE wymagać będą stosownych zmian. 

(3) W związku z włączeniem do Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE 
z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającej dyrektywę 
2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej 
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia
nych we Wspólnocie ( 2 ) decyzją Wspólnego Komitetu 
EOG nr 6/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniającą 
załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG ( 3 ) 
wzorce porównawcze mają być stosowane w ramach 
EOG. 

(4) Konieczne jest zatem określenie tych wzorców porów
nawczych na podstawie liczby bezpłatnych uprawnień 
dla całego EOG, ustalonej decyzją Wspólnego Komitetu 
nr 93/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniającą 
załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG ( 4 ). 

(5) Wzorce porównawcze powinny zostać wyliczone 
poprzez podzielenie liczby uprawnień dla całego EOG 
w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2012 r. oraz w okresie rozliczeniowym od 
dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
przez sumę liczb podanych w danych 
o tonokilometrach zawartych we wnioskach przedłożo
nych Komisji zgodnie z art. 3e ust. 2 dyrektywy 
2003/87/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Nie naruszając art. 25a dyrektywy 2003/87/WE, wzorzec 
porównawczy do celów bezpłatnego przydziału uprawnień 
operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e ust. 1 
tej dyrektywy w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,000679695907431681 
uprawnień na tonokilometr. 

2. Nie naruszając art. 25a dyrektywy 2003/87/WE, wzorzec 
porównawczy do celów bezpłatnego przydziału uprawnień 
operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e ust. 1 
tej dyrektywy w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 
0,000642186914222035 uprawnień na tonokilometr. 

Artykuł 2 

Wynik obliczeń związanych z liczbą uprawnień do przydziału 
zgodnie z wzorcami porównawczymi podanymi w art. 1 
zaokrągla się w dół do najbliższego pełnego uprawnienia.
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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