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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

 Celosvětové emise CO2 z činností v oblasti letectví se značně zvyšují. Ačkoli se v letectví 

celosvětově využívají moderní motory se sníženou spotřebou paliva snižující emise, je 

produkce emisí CO2 na jednoho cestujícího a na kilometr vyšší než v ostatních odvětvích 

dopravy. Proto bylo a je vhodné za účelem postupného snižování produkce emisí CO2 

přijímat a případně aktualizovat také předpisy pro leteckou dopravu. Poté co bylo již přibližně 

před 10 lety rozhodnuto o snížení emisí CO2 u nových motorových vozidel (osobních 

automobilů), začlenila EU dne 1. ledna 2012 leteckou dopravu do stávajícího systému EU pro 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU-ETS). Od roku 2012 se to 

týkalo také letů uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP) a všech letů mezi letišti 

v EHP a letišti ve třetích zemích.  

Jednostranné rozhodnutí o začlenění EU (resp. EHP) do systému obchodování s emisemi 

vedlo k nejrůznějším protestům a k nebezpečí značného narušování hospodářské soutěže na 

úkor evropských leteckých dopravců v mezinárodní letecké dopravě. Rychlý postup kupředu 

a tlak EU znamenal však pro Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) možnost 

a nutnost rozvinout celosvětové tržní opatření pro mezinárodní leteckou dopravu, byť 

s dlouhými přechodnými obdobími.  

V očekávání přijetí dohody v rámci ICAO a na podporu zavedení takového celosvětového 

opatření v rámci ICAO omezila EU (od 30. 4. 2014) oblast působnosti EU-ETS na lety uvnitř 

EHP s lhůtou do konce roku 2016 (nařízení č. 421/2014). 

Aniž by se změnila regulace, platí však od roku 2017 opět automaticky celá oblast působnosti 

směrnice 2003/87 (lety uvnitř EHP + všechny lety mezi letištěm na území EHP a letištěm ve 

třetí zemi). Platnost výjimky stanovené v nařízení č. 421/2014 již skončila ke dni 31. 12. 

2016. Následná úprava je zpožděná.  

Na jednání 39. valného shromáždění ICAO dne 6. 10. 2016 si členové ICAO stanovili cíl 

stabilizovat celosvětové čisté emise CO2 z mezinárodní letecké dopravy na úrovni roku 2020 

a zavést celosvětové tržní opatření v oblasti změny klimatu (Global Market-Based Measure – 

GMBM) počínaje rokem 2021. 

Organizace ICAO se zároveň rozhodla pro implementaci systému CORSIA (Carbon 

Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – Systém kompenzací a snižování 

emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě). Tak se budou od roku 2020 kompenzovat přímé 

emise CO2, které vznikají vlivem nárůstu letecké dopravy, a to úsporami emisí CO2 v jiných 

oblastech. Kromě toho se podporují projekty zaměřené na ochranu klimatu, které prověřují 

a potvrzují nezávislé instituce, pokud jde o trvalé úspory emisí skleníkových plynů. Letecké 

společnosti, které cíle stabilizace emisí nedodržují, musí požádat o kompenzační certifikáty, 

a to buď přímo, nebo prostřednictvím veřejných platforem. Projekty tak získávají nový zdroj 

financování a kompenzují se emise CO2 leteckých společností. 

S cílem dodat další impulsy mezinárodnímu úsilí v rámci ICAO Komise navrhuje, aby se 

používání evropského systému pro obchodování s emisemi (EU-EHS) omezilo na lety uvnitř 

EHP i po roce 2016. Svým návrhem by Komise ráda zachovala dynamiku činnosti ICAO.  

Komise zároveň žádá o větší jasnost, pokud jde o povahu a obsah opatření v oblasti klimatu 
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a záměry mezinárodních partnerů s ohledem na provádění tohoto opatření, aby mohla 

evropský systém obchodování s emisemi nově zhodnotit a v případě potřeby jej na období po 

roce 2020 přepracovat. Zároveň je třeba dosáhnout nezbytné soudržnosti s Pařížskou dohodou 

a s cíli EU do roku 2030.  

Komise se domnívá, že by návrh měl vstoupit v platnost co nejdříve s cílem zajistit právní 

jistotu a srozumitelnost pro provozovatele letadel vzhledem k tomu, že by jinak provozovatelé 

letadel museli své emisní povolenky ohlašovat do konce dubna 2018. Pokud by nebyla 

zachována stávající omezení oblasti působnosti na lety v rámci EHP, měli by provozovatelé 

povinnost předložit do 30. dubna 2018 emisní povolenky také pro lety z a do třetích zemí 

(směrnice 2003/87/ES). 

Zpravodaj souhlasí s cíli a opatřeními uvedenými v návrhu nařízení Komise EU 2017/0017 

(COD):  

 Nadále je zachována omezená oblast působnosti. Od roku 2017 mají být do 

evropského systému ETS nadále zahrnuty pouze lety v rámci EHP.  

 Prodlužuje se platnost výjimky pro provozovatele letadel neobchodní letecké dopravy, 

kteří vypouštějí méně než 1 000 tun CO2 ročně (0,2 % emisí skleníkových plynů), a to 

z roku 2020 na rok 2030.  

 Komise musí Evropskému parlamentu a Radě podávat zprávu o mezinárodním vývoji, 

který má význam pro provádění tohoto nástroje, jakož i o opatřeních přijatých třetími 

zeměmi za účelem provádění uvedeného mechanismu.  

 Za účelem přípravy provádění opatření v oblasti klimatu je Komise zmocněna 

přijmout akty v přenesené pravomoci, aby pro provozovatele letadel stanovila náležité 

monitorování, podávání zpráv a ověřování týkající se emisí pro účely provádění 

celosvětového tržního opatření, které se připravuje v ICAO. 

Zpravodaj dále navrhuje změny jak v odůvodnění návrhu Komise, tak i v některých 

podrobnostech s cílem usnadnit a urychlit provádění a zajistit, aby byl návrh lépe proveditelný 

pro letecké společnosti. Tím se nijak nemění zásadní souhlas, mělo by to však sloužit k tomu, 

aby se úpravy, pozměňovací návrhy a návrhy na provádění uplatnily v souladu s článkem 290 

SFEU.  

Mělo by se zvláště přezkoumat, do jaké míry má být tento nástroj ICAO slučitelný 

s evropským systémem ETS a jak může být od roku 2021 uspořádána koexistence obou 

systémů. Dále by měly být přezkoumány dopady na odvětví letecké dopravy a na emise CO2. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednily následující pozměňovací 

návrhy: 



 

AD\1128444CS.docx 5/15 PE604.549v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Na 21. konferenci smluvních stran 

Rámcové úmluvy Organizace spojených 

národů o změně klimatu (UNFCCC), která 

se konala v Paříži ve dnech 30. listopadu až 

12. prosince 2015, byla přijata mezinárodní 

dohoda, která má posílit celosvětovou 

reakci na změnu klimatu. Pařížská dohoda 

stanoví mimo jiné dlouhodobý cíl v 

souladu s cílem udržet globální nárůst 

teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí a usilovat o to, aby tento nárůst 

nepřesáhl 1,5 °C. Pařížská dohoda byla 

schválena jménem Unie rozhodnutím Rady 

(EU) 2016/1841. Pařížská dohoda 

vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016. 

V zájmu dosažení cíle Pařížské dohody 

smluvní strany připraví, oznámí a 

zachovají po sobě jdoucí vnitrostátně 

stanovené příspěvky. 

(1) Na 21. konferenci smluvních stran 

Rámcové úmluvy Organizace spojených 

národů o změně klimatu (UNFCCC), která 

se konala v Paříži ve dnech 30. listopadu až 

12. prosince 2015, byla přijata mezinárodní 

dohoda, která má posílit celosvětovou 

reakci na změnu klimatu. Pařížská dohoda 

stanoví mimo jiné dlouhodobý cíl 

v souladu s cílem udržet globální nárůst 

teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve 

srovnání s úrovní před průmyslovou 

revolucí a usilovat o to, aby tento nárůst 

nepřesáhl 1,5 °C. Pařížská dohoda byla 

schválena jménem Unie rozhodnutím Rady 

(EU) 2016/1841. Pařížská dohoda 

vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016. 

V zájmu dosažení cíle Pařížské dohody 

smluvní strany připraví, oznámí 

a zachovají po sobě jdoucí vnitrostátně 

stanovené příspěvky. Ačkoli bylo letecké 

odvětví z Pařížské dohody vyloučeno, mělo 

by také přispět k cílům snižování emisí, 

například pomocí celosvětového tržního 

opatření, které by měla zavést 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Environmentálními cíli Unie, jak je 

uvedeno v článku 191 Smlouvy, je 

zachování, ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí, ochrana lidského 

zdraví a podpora opatření na mezinárodní 

úrovni určených k řešení regionálních a 

celosvětových problémů životního 

(2) Environmentálními cíli Unie, jak je 

uvedeno v článku 191 Smlouvy, je 

zachování, ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí, ochrana lidského 

zdraví a podpora opatření na mezinárodní 

úrovni určených k řešení regionálních 

a celosvětových problémů životního 
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prostředí, a zejména boj proti změně 

klimatu. 

prostředí, a v prvé řadě boj proti změně 

klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Ochrana životního prostředí je 

jednou z nejvýznamnějších výzev, jimž 

Unie čelí. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Unie a její členské státy se snaží 

prosazovat mezinárodní dohody o snížení 

dopadů emisí skleníkových plynů z letecké 

dopravy od roku 1997 a od roku 2008 mají 

platnou právní úpravu, která má omezit 

dopady změny klimatu způsobené 

činnostmi v oblasti letectví prostřednictvím 

systému EU pro obchodování s emisemi 

(EU ETS), který funguje od roku 2005. 

S cílem dosáhnout pokroku v rámci 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(ICAO) Unie přijala dvakrát časově 

omezené odchylky od EU ETS s cílem 

omezit povinnosti dodržování předpisů, 

pokud jde o emise z letů mezi letišti 

nacházejícími se v zemích Evropského 

hospodářského prostoru (EHP), přičemž s 

provozovateli letadel na stejných trasách 

bylo zacházeno stejně bez ohledu na to, 

kde jsou usazeni. Nejnovější odchylka od 

EU ETS, nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 421/2014, omezila 

povinnosti dodržování předpisů pro lety 

uvnitř EHP v období 2013 až 2016 a 

předpokládala možné změny oblasti 

působnosti systému, pokud jde o činnosti 

(4) Unie a její členské státy se snaží 

prosazovat mezinárodní dohody o snížení 

dopadů emisí skleníkových plynů z letecké 

dopravy od roku 1997 a od roku 2008 mají 

platnou právní úpravu, která má omezit 

dopady změny klimatu způsobené 

činnostmi v oblasti letectví prostřednictvím 

systému EU pro obchodování s emisemi 

(EU ETS), který funguje od roku 2005. 

Soudní dvůr Evropské unie ve svém 

rozsudku ze dne 21. prosince 20111a 

rozhodl, že zahrnutí letů mimo EHP do 

systému EU ETS neporušuje mezinárodní 

právní předpisy. S cílem dosáhnout 

pokroku v rámci Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví (ICAO) Unie přijala 

dvakrát časově omezené odchylky od EU 

ETS s cílem omezit povinnosti dodržování 

předpisů, pokud jde o emise z letů mezi 

letišti nacházejícími se v zemích 

Evropského hospodářského prostoru 

(EHP), přičemž s provozovateli letadel na 

stejných trasách bylo zacházeno stejně bez 

ohledu na to, kde jsou usazeni. Nejnovější 

odchylka od EU ETS, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014, 
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prováděné na letiště a z letišť nacházejících 

se mimo EHP od 1. ledna 2017 

v návaznosti na přezkum stanovený 

v uvedeném nařízení. 

omezila povinnosti dodržování předpisů 

pro lety uvnitř EHP v období 2013 až 2016 

a předpokládala možné změny oblasti 

působnosti systému, pokud jde o činnosti 

prováděné na letiště a z letišť nacházejících 

se mimo EHP od 1. ledna 2017 v 

návaznosti na přezkum stanovený v 

uvedeném nařízení. 

 1aRozsudek Soudního dvora ze dne 

21. prosince 2011, Air Transport 

Association of America a další proti 

Secretary of State for Energy and Climate 

Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Aby bylo možné dosáhnout cílů 

stanovených v Pařížské dohodě a omezit 

skleníkové plyny do roku 2030 o 40 %, je 

nutné v plném rozsahu provést opatření 

jednotného evropského nebe. To by 

umožnilo zamezit fragmentaci vzdušného 

prostoru a optimalizovat dopravní toky, 

čímž by došlo k omezení emisí. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na usnesení přijaté na 

39. shromáždění ICAO v říjnu 2016 

o provádění celosvětového tržního opatření 

od roku 2021 s cílem vyrovnat emise 

z mezinárodní letecké dopravy, které 

překračují úroveň roku 2020, se považuje 

za vhodné, aby i nadále platila stávající 

odchylka, dokud nebude dosaženo dalšího 

pokroku ohledně skladby a provádění 

celosvětového tržního opatření. V tomto 

(5) S ohledem na usnesení přijaté na 

39. shromáždění ICAO v říjnu 2016 

o provádění celosvětového tržního opatření 

od roku 2021 s cílem vyrovnat emise 

z mezinárodní letecké dopravy, které 

překračují úroveň roku 2020, se považuje 

za vhodné, aby i nadále platila stávající 

odchylka, dokud nebude dosaženo dalšího 

pokroku ohledně skladby a provádění 

celosvětového tržního opatření. ICAO by 
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ohledu plánuje ICAO přijetí norem 

a doporučených postupů s cílem doplnit 

uvedené usnesení a provést celosvětový 

systém na rok 2018. Pro jeho konkrétní 

zavedení však budou muset členové ICAO 

přijmout opatření na vnitrostátní úrovni. 

ICAO musí také vyvinout mechanismy 

řízení, včetně systému registru. V této 

souvislosti by měla být prodloužena 

stávající odchylka od povinností EU ETS 

pro lety do třetích zemí a ze třetích zemí, 

s výhradou přezkumu provádění režimu 

ICAO, s cílem podpořit dynamiku v ICAO 

a usnadnit zavedení režimu ICAO. 

Prodloužení platnosti odchylky by mělo 

vést k tomu, že množství povolenek, které 

mají být vydraženy a bezplatně vydány 

(včetně povolenek ze zvláštní rezervy), by 

mělo být stejné jako množství v roce 2016 

a mělo by být v poměru ke snížení počtu 

povinně vyřazených povolenek. 

měla do roku 2018 přijmout normy 
a doporučené postupy pro provádění 

celosvětového systému. Pro jeho konkrétní 

zavedení však budou muset členové ICAO 

přijmout opatření na vnitrostátní úrovni. 

ICAO musí také vyvinout mechanismy 

řízení, včetně systému registru. V této 

souvislosti by měla být prodloužena 

stávající odchylka od povinností EU ETS 

pro lety do třetích zemí a ze třetích zemí, 

s cílem podpořit dynamiku v ICAO 

a usnadnit zavedení režimu ICAO. 

Prodloužení platnosti odchylky by mělo 

vést k tomu, že množství povolenek, které 

mají být vydraženy a bezplatně vydány 

(včetně povolenek ze zvláštní rezervy), by 

mělo být stejné jako množství v roce 2016. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomu, že klíčové prvky 

celosvětového tržního opatření musí být 

ještě vypracovány a že jeho provádění 

závisí na vnitrostátních právních 

předpisech, které mají přijmout jednotlivé 

státy a regiony, považuje se za vhodné, aby 

před začátkem fungování celosvětového 

tržního opatření ICAO, až bude jasná 

povaha a obsah těchto právních nástrojů, 

proběhl přezkum a aby byla podána zpráva 

Evropskému parlamentu a Radě. Uvedená 

zpráva by se měla zabývat všemi normami 

nebo jinými nástroji přijatými v rámci 

ICAO, opatřeními přijatými třetími 

zeměmi k provedení celosvětového tržního 

opatření, jež má být na emise uplatňováno 

od roku 2021, a dalším důležitým 

mezinárodním vývojem (např. pravidly 

Rámcové úmluvy Organizace spojených 

(6) Vzhledem k tomu, že rámcové 

podmínky celosvětového tržního opatření 

musí být ještě vypracovány a že jeho 

provádění závisí na vnitrostátních právních 

předpisech, které mají přijmout jednotlivé 

státy a regiony, je nezbytné, aby byl 

proveden přezkum opatření ICAO, až bude 

jasná povaha a obsah těchto právních 

nástrojů, a měla by být podána zpráva 

Evropskému parlamentu a Radě. Uvedená 

zpráva by se měla zabývat všemi normami 

nebo jinými nástroji přijatými v rámci 

ICAO, opatřeními přijatými třetími 

zeměmi k provedení celosvětového tržního 

opatření, jež má být na emise uplatňováno 

od roku 2021, a dalším důležitým 

mezinárodním vývojem (např. pravidly 

Rámcové úmluvy Organizace spojených 

národů o změně klimatu a Pařížskou 
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národů o změně klimatu a Pařížskou 

dohodou o trzích s uhlíkem a uhlíkovém 

účetnictví). Tato zpráva by měla také 

uvádět, jak by mohly být tyto nástroje 

prostřednictvím revize směrnice o EU ETS 

provedeny do práva Unie. Případně by 

měla také posoudit pravidla platná pro 

lety uvnitř EHP. K této zprávě by měl být 

případně připojen příslušný návrh 

Evropskému parlamentu a Radě, který 

bude v souladu s požadavkem zajistit 

příspěvek letectví k závazku Unie snížit 

emise skleníkových plynů do roku 2030, 

který platí pro celé hospodářství. 

dohodou o trzích s uhlíkem a uhlíkovém 

účetnictví). Tato zpráva by měla také 

uvádět, jak mají být tyto nástroje slučitelné 

s evropským systémem ETS. K této zprávě 

by měl být případně připojen příslušný 

návrh Evropskému parlamentu a Radě, 

který bude v souladu s požadavkem zajistit 

příspěvek letectví k závazku Unie snížit 

emise skleníkových plynů do roku 2030, 

který platí pro celé hospodářství a který je 

nejlépe proveditelný z ekonomického 

hlediska. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Úspěch systému kompenzací 

a snižování emisí uhlíku v mezinárodní 

letecké dopravě (CORSIA) bude do 

značné míry závislý na tom, zda bude mít 

geograficky širokou oblast působnosti 

a zda zabrání překrývání regionálních 

mechanismů. Na základě těchto okolností 

mohou být v odvětví letecké dopravy 

vytvořeny skutečně rovné podmínky. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Příjmy z výnosů z budoucí dražby 

povolenek by měly být určeny na 

programy snižování emisí v odvětví letecké 

dopravy, a zejména na programy výzkumu 

a vývoje, a měly by být poskytovány 

prostřednictvím budoucího devátého 

rámcového programu pro výzkum. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Za účelem přijímání 

nelegislativních aktů s obecnou působností, 

kterými se doplňují nebo mění některé 

nepodstatné prvky legislativního aktu, by 

měla být Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, aby mohla přijmout opatření pro 

monitorování, podávání zpráv a ověřování 

emisí platná pro provozovatele letadel pro 

účely celosvětového tržního opatření, které 

se připravuje v ICAO. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 

probíhaly v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu 

zajištění rovné účasti na vypracovávání 

aktů v přenesené pravomoci obdrží 

Evropský parlament a Rada veškeré 

dokumenty současně s odborníky 

z členských států, přičemž odborníci těchto 

dvou orgánů mají systematicky přístup na 

zasedání odborných skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

(7) Za účelem přijímání 

nelegislativních aktů s obecnou působností, 

kterými se doplňují nebo mění některé 

nepodstatné prvky legislativního aktu, by 

měla být Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

Smlouvy, aby mohla přijmout opatření pro 

monitorování, podávání zpráv a ověřování 

emisí platná pro provozovatele letadel pro 

účely celosvětového tržního opatření, které 

se připravuje v ICAO. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, 

zvláště na odborné úrovni, a aby tyto 

konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

2016. Zejména v zájmu zajištění rovné 

účasti na vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament 

a Rada veškeré dokumenty současně 

s odborníky z členských států, přičemž 

odborníci těchto dvou orgánů mají 

systematicky přístup na zasedání 

odborných skupin Komise, jež se věnují 

přípravě aktů v přenesené pravomoci, 

s cílem zajistit větší transparentnost 

a efektivnost rozhodovacího procesu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 3 d – odst. 4 – pododstavec 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V čl. 3d odst. 4 se první 

pododstavec nahrazuje tímto: 

Způsob použití příjmů z dražby povolenek 

určí členské státy. Tyto příjmy by se měly 

využít za účelem boje proti změně klimatu 

v EU a třetích zemích mimo jiné na 

opatření ke snižování emisí skleníkových 

plynů, na přizpůsobení se dopadům změny 

klimatu v EU a ve třetích zemích, zejména 

v rozvojových zemích, na financování 

výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování 

a přizpůsobování se, včetně letectví 

a letecké dopravy, na snížení emisí 

prostřednictvím dopravy s nízkými 

hodnotami emisí a na pokrytí nákladů na 

správu systému. Výnosy z dražby by měly 

být použity také na financování příspěvků 

do Globálního fondu pro energetickou 

účinnost a obnovitelnou energii a na 

opatření proti odlesňování. 

„Příjmy z dražby povolenek se využijí za 

účelem boje proti změně klimatu v EU 

a třetích zemích mimo jiné na opatření ke 

snižování emisí skleníkových plynů, na 

přizpůsobení se dopadům změny klimatu 

v EU a ve třetích zemích, zejména 

v rozvojových zemích, zvláště na 

financování výzkumu a vývoje v oblasti 

zmírňování a přizpůsobování se, v oblasti 

letectví a letecké dopravy, na snížení emisí 

prostřednictvím dopravy s nízkými 

hodnotami emisí a na pokrytí nákladů na 

správu systému. Výnosy z dražby by měly 

být použity také na financování příspěvků 

do Globálního fondu pro energetickou 

účinnost a obnovitelnou energii a na 

opatření proti odlesňování. Zejména je 

třeba při alokování výnosů z dražby 

zohlednit budoucí devátý rámcový 

program pro výzkum“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod i 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) veškeré emise z letů na letiště nebo 

z letišť v zemích mimo Evropský 

hospodářský prostor (EHP) za každý 

kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013, s 

výhradou přezkumu uvedeného v článku 

28b; 

a) veškeré emise z letů na letiště nebo 

z letišť v zemích mimo Evropský 

hospodářský prostor (EHP) za každý 

kalendářní rok, a to od 1. ledna 2013 do 

31. prosince 2020, s výhradou přezkumu 

uvedeného v článku 28b; 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod ii 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii. písmeno c) se zrušuje; ii. písmeno c) se nahrazuje tímto: 

 „c)  veškeré emise z letů mezi letišti 

umístěnými v EHP a provozovaných 

v důsledku odklonění letu uvedeného 

v písmenech a) nebo b) na letiště 

nacházející se v EHP v každém 

kalendářním roce od 1. ledna 2017, 

s výhradou přezkumu podle článku 28b.“; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 b – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise podá Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o příslušných 

normách ICAO nebo jiných právních 

nástrojích, jakož i o opatřeních přijatých 

třetími zeměmi na vnitrostátní úrovni 

s cílem provést celosvětové tržní opatření, 

aby se začalo uplatňovat na emise od roku 

2021, a o dalším relevantním vývoji na 

mezinárodní úrovni. 

1. Komise podá Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o příslušných 

standardech a doporučených postupech 

(SARP) organizace ICAO, doporučeních 

schválených radou organizace ICAO 

týkajících se celosvětového opatření nebo 

jiných právních nástrojích, jakož 

i o opatřeních přijatých třetími zeměmi na 

vnitrostátní úrovni s cílem provést 

celosvětové opatření, aby se začalo 

uplatňovat na emise od roku 2021, 

a o dalším relevantním vývoji na 

mezinárodní úrovni. Tyto zprávy budou 

předloženy do 1. ledna 2018, 1. ledna 

2019 a poté pravidelně v souladu 

s postupy organizace ICAO pro vytváření 

norem. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 b – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zpráva by se měla zabývat způsoby, 

jak prostřednictvím revize této směrnice 

provést tyto nástroje ICAO v právu Unie. 

Zpráva případně posoudí také pravidla 

platná pro lety uvnitř Evropského 

hospodářského prostoru (EHP). 

2. Zpráva by měla přezkoumat, jak 

má být zajištěna slučitelnost nástrojů 

ICAO se systémem EU ETS a jak může 

být od roku 2021 uspořádána koexistence 

obou systémů. Měly by být také případně 

posouzeny dopady GMBM na letecké 

odvětví a na emise CO2. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 b – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Ke zprávě mohou být případně 

připojeny návrhy určené Evropskému 

parlamentu a Radě, kterými se mění, ruší, 

rozšiřují nebo nahrazují odchylky podle 

článku 28a, v souladu se závazkem Unie 

snížit do roku 2030 emise skleníkových 

plynů v celém hospodářství. 

3. Ke zprávě budou připojeny návrhy 

právních předpisů určené Evropskému 

parlamentu a Radě, jimiž se v případě 

potřeby změní platné právní předpisy, 

v souladu se závazkem Unie snížit do roku 

2030 emise skleníkových plynů v celém 

hospodářství. 
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