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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към предложението за  

Решение на Съвета 

относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз по отношение 

на международния инструмент, който трябва да бъде изработен от органите на 

ICAO, и който е предназначен да доведе до установяване след 2020 г. на единна 

глобална основана на пазара мярка за емисиите от международното 

въздухоплаване 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

към предложението за  

Решение на Съвета 

относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз по отношение 

на международния инструмент, който трябва да бъде изработен от органите на 

ICAO, и който е предназначен да доведе до установяване след 2020 г. на единна 

глобална основана на пазара мярка за емисиите от международното 

въздухоплаване 

Позицията на Съюза трябва да бъде изразена в съответствие с изложеното по-долу, по 

силата на което Съюзът трябва да: 

– положи усилия на Събранието на ICAO през 2016 г. да се гарантира изработването на 

международен инструмент, предназначен да доведе до установяване след 2020 г. на 

единна глобална основана на пазара мярка от 2020 г. нататък за намаляване по 

недискриминационен начин на емисиите от международното въздухоплаване до 

равнища, не по-високи от тези през 2020 г.  

– гарантира, че този международен инструмент съответства на законодателството на 

Съюза; 

– се стреми този международен инструмент да съответства на целта на ICAO за 

намаляване на емисиите на парникови газове от международното въздухоплаване до 

равнища, не по-високи от тези през 2020 г, както и той да бъде осъвременяван, както е 

целесъобразно с течение на времето; 

– гарантира, че се избягва нарушаване на конкуренцията чрез еднакво третиране на 

конкуриращи се полети, осъществявани по един и същ маршрут по едно и също време; 

– гарантира, че целите по отношение на екологичната ефективност , практичността, 

изпълнимостта и липсата на дискриминация напълно се вземат предвид във всички 

компоненти на глобалната основана на пазара мярка, включително надзора, 

докладването и проверките. 

 


