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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1603
z dnia 18 lipca 2019 r.
uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków
przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka
rynkowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1),
w szczególności jej art. 28c,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 28c dyrektywy 2003/87/WE uprawnia Komisję do przyjęcia przepisów dotyczących prawidłowego monito
rowania, raportowania i weryfikacji emisji do celów wdrożenia globalnego środka rynkowego Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) na wszystkich trasach objętych tym środkiem. Ze względu na
pewność i jasność prawa konieczne jest określenie lotów objętych tymi przepisami poprzez odniesienie do
odpowiednich tras i operatorów statków powietrznych.

(2)

Do celów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 601/2012 (2) oraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2067 (3) zastosowanie mają ustalenia
dotyczące monitorowania i raportowania emisji oraz weryfikacji raportów dotyczących emisji. Ustalenia te
zostały zaktualizowane i dopracowane w odniesieniu do monitorowania i raportowania emisji na podstawie
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 (4), które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia
2021 r. W rozporządzeniach wykonawczych (UE) 2018/2066 i (UE) 2018/2067 uwzględniono pierwsze wydanie
międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania przyjętych przez ICAO w dniu 27 czerwca 2018 r.
Ze względów wydajności administracyjnej i aby ograniczyć do minimum koszty przestrzegania przepisów
ponoszone przez operatorów, należy dostosować przepisy dotyczące wdrażania globalnego środka rynkowego
ICAO oraz przepisy określone w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 i we wspomnianych rozporządzeniach
wykonawczych.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 państwa członkowskie mogą nakazać stosowanie
formularzy elektronicznych i specjalnych formatów plików do celów raportowania emisji z działalności lotniczej
na mocy dyrektywy 2003/87/WE. W celu zapewnienia, aby operatorzy statków powietrznych mogli spełnić takie
wymogi również przy zgłaszaniu emisji do celów globalnego środka rynkowego ICAO, Komisja powinna
opublikować specjalny format elektronicznej wymiany danych.

(4)

Stosowanie wymogów dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji w odniesieniu do niektórych
lotów wyłącznie w odniesieniu do operatorów statków powietrznych z siedzibą w EOG nie powoduje żadnych
zakłóceń konkurencji. W związku z tym takie wymogi mogą zostać przyjęte na podstawie art. 28c dyrektywy
2003/87/WE.

(5)

Na podstawie umowy o współpracy zawartej między obiema stronami Komisja ma prawo zwrócić się o pomoc
do Eurocontrol w celu zagwarantowania jakości danych dotyczących emisji. W celu zagwarantowania
kompletności i dokładności danych dotyczących emisji, które mają być przekazywane przez państwa
członkowskie w formacie oczekiwanym przez ICAO, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zwrócenia
się do Komisji o udzielenie pomocy przez Eurocontrol.

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów
cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 181 z 12.7.2012, s. 30).
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfi
katorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 334 z 31.12.2018, s. 94).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie
emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie
Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz.U. L 334 z 31.12.2018, s. 1).

30.9.2019

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/11

(6)

Państwa członkowskie powinny przekazywać odpowiednie dane dotyczące zweryfikowanych emisji do
sekretariatu ICAO w celu zagwarantowania pełnego i terminowego raportowania w zakresie danych dotyczących
emisji w odniesieniu do wszystkich odpowiednich lotów.

(7)

Zgodnie z art. 28b ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE w sprawozdaniu, o którym mowa w tym artykule należy
rozważyć, czy konieczny jest przegląd niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Obowiązki sprawozdawcze, o których mowa w art. 2, mają zastosowanie wyłącznie do operatorów statków
powietrznych spełniających wszystkie poniższe warunki:
a) posiadają certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie lub są zarejestrowani w państwie
członkowskim, w tym w regionach najbardziej oddalonych, terytoriach zależnych i terytoriach należących do tego
państwa członkowskiego;
b) ich roczne emisje CO2 przekraczają 10 000 ton przy użytkowaniu samolotów o maksymalnej certyfikowanej masie
startowej większej niż 5 700 kg, odbywających loty między lotniskami znajdującymi się w różnych państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub loty, o których mowa w art. 2 ust. 1, od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.

Do celów ust. 1 lit. b) nie uwzględnia się emisji z następujących rodzajów lotów:

a) loty państwowe;
b) loty z pomocą humanitarną;
c) loty medyczne;
d) loty wojskowe;
e) loty przeciwpożarowe.

Artykuł 2
1.

Operatorzy statków powietrznych zgłaszają emisje z następujących lotów:

a) loty między lotniskami znajdującymi się w państwach członkowskich a lotniskami znajdującymi się w państwach
trzecich;
b) loty między lotniskami znajdującymi się w państwach członkowskich a lotniskami znajdującymi się w regionach
najbardziej oddalonych, na terytoriach zależnych lub terytoriach innych państw członkowskich;
c) loty między lotniskami znajdującymi się w regionach najbardziej oddalonych, na terytoriach zależnych lub
terytoriach państw członkowskich a lotniskami znajdującymi się w państwach trzecich lub na terytoriach zależnych
lub terytoriach innych państw członkowskich;
2.
Przepisy ust. 1 mają zastosowanie również w odniesieniu do operatorów wykonujących zarobkowe przewozy
lotnicze obsługujących mniej niż 243 loty w każdym z kolejnych trzech czteromiesięcznych okresów, które
rozpoczynają się lub kończą na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego.
3.
Operatorom statków powietrznych zaleca się również weryfikację i zgłaszanie swoich emisji pochodzących z lotów
między lotniskami znajdującymi się w dwóch różnych państwach trzecich.
4.
Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się w odniesieniu do emisji pochodzących z dowolnego rodzaju lotu, z wyjątkiem
rodzajów lotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym:
a) lotów w celach szkoleniowych lub poszukiwawczych i ratowniczych;
b) lotów podlegających przepisom wykonywania lotu z widocznością;
c) lotów na potrzeby badań i testów naukowych;
d) lotów podlegających obowiązkowi świadczenia usługi publicznej.
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Artykuł 3
1.
Do celów zgłaszania swoich emisji zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia, operatorzy statków powietrznych
podlegają takim samym wymogom, jak wymogi określone w art. 14 dyrektywy 2003/87/WE i w rozporządzeniu (UE)
nr 601/2012. Od dnia 1 stycznia 2021 r. podlegają oni takim samym wymogom, jak wymogi określone w rozporzą
dzeniu wykonawczym (UE) 2018/2066.
2.
Komisja publikuje format elektronicznej wymiany danych do celów sprawozdawczości dotyczącej emisji z lotów,
o których mowa w art. 2. Operatorzy statków powietrznych wykorzystują ten format elektronicznej wymiany danych.

Artykuł 4
Weryfikacja danych dotyczących emisji, które mają być zgłaszane zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz
akredytacja weryfikatorów przeprowadzających tę weryfikację podlegają takim samym wymogom, jak wymogi określone
w art. 15 dyrektywy 2003/87/WE i w części B załącznika V do tej dyrektywy, a także w rozporządzeniu wykonawczym
(UE) 2018/2067.

Artykuł 5
Operator statku powietrznego, który jest wymieniony w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2009 (5),
zgłasza swoje emisje do administrującego państwa członkowskiego określonego w tym załączniku.
Operator statku powietrznego, który nie jest wymieniony w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 748/2009, zgłasza
swoje emisje państwu członkowskiemu, które wydało jego certyfikat przewoźnika lotniczego, lub – w przypadku gdy
certyfikat przewoźnika lotniczego nie został wydany przez państwo członkowskie – państwu członkowskiemu,
w którym ten operator statku powietrznego posiada swoją rejestrację sądową.

Artykuł 6
Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zwrócić się o pomoc do Eurocontrol w celu poprawy dokładności
danych dotyczących emisji, mając na uwadze ich przekazanie zgodnie z art. 7.

Artykuł 7
Bez uszczerbku dla przeglądu dyrektywy 2003/87/WE przez Parlament Europejski i Radę, państwa członkowskie
przekazują do sekretariatu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego odpowiednie dane dotyczące emisji,
które zostały zgłoszone zgodnie z art. 14 dyrektywy 2003/87/WE oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przed
przekazaniem tych danych właściwe organy przeprowadzają kontrole rzędu wielkości danych, które mają być
przekazane. Jednocześnie państwa członkowskie przekazują Komisji te dane dotyczące emisji.
Do celów przekazywania danych dotyczących emisji zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego artykułu stosuje się
współczynnik emisji określony w tomie IV załącznika 16 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
podpisanej w dniu 7 grudnia 1944 r. (konwencja chicagowska) dla paliwa typu nafty do silników odrzutowych (Jet A1
lub Jet A).

Artykuł 8
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy
wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze
wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1).
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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