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Pozměňovací návrh 21
Bas Eickhout

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh představuje špatný precedent, který poškozuje důvěryhodnost předpisů EU 
v očích zbytku světa. Podkopává také předvídatelnost pro tržní aktéry v odvětví letectví a je 
v rozporu s cíli programu na zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh 22
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Je samozřejmostí, že provozování 
letecké dopravy na území Unie se musí 
řídit jejími právními předpisy. Je rovněž 
třeba zdůraznit, že na odvětví letecké dopravy se 
v EU vztahuje řada zvýhodnění, např. je na rozdíl 
od jiných spotřebitelských služeb vyňato z režimu 
DPH a je osvobozeno od daní z pohonných hmot.
Letecké dopravě rovněž plynou výhody z velmi 
štědrých pravidel státní podpory v rámci pokynů 
Společenství o financování letišť a státních 
podporách na zahájení činnosti pro letecké 
společnosti s odletem z regionálních letišť.
Komise by měla tyto výjimky přezkoumat 
a zavést DPH na všechny lety v rámci EU 
a lety z EU do té míry, aby se tyto lety 
započítávaly do spotřeby EU. Komise by 
měla rovněž znovu projednat veškeré 
dohody o leteckých službách s cílem 
zajistit, aby bylo umožněno a doporučeno 
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zdanění pohonných hmot.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí 
mezinárodní dohody pro kontrolu dopadů 
emisí skleníkových plynů z letecké 
dopravy, přičemž v mezidobí samostatně 
omezuje dopady změny klimatu působené
činnostmi spojenými s provozováním letů
na letiště a z letišť v Unii. S cílem zajistit, 
aby se tyto cíle vzájemně doplňovaly 
a nevylučovaly, je vhodné vzít v úvahu 
vývoj na mezinárodních fórech 
a stanoviska na těchto fórech přijatá, 
a zejména zohlednit usnesení obsahující
„Konsolidovaný přehled prováděných 
politik a postupů organizace ICAO 
v oblasti ochrany životního prostředí“, 
přijatý na 38. zasedání shromáždění 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
(ICAO).

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí mezinárodní 
dohody pro kontrolu dopadů emisí skleníkových 
plynů z mezinárodní letecké dopravy, přičemž 
v mezidobí samostatně omezuje dopady změny 
klimatu působené provozováním letů v Unii a EHP.
S cílem zajistit, aby se tyto cíle vzájemně 
doplňovaly a nevylučovaly, je vhodné vzít 
v úvahu vývoj na mezinárodních fórech 
a stanoviska na těchto fórech přijatá, 
a zejména zohlednit usnesení obsahující
„Konsolidovaný přehled prováděných 
politik a postupů organizace ICAO 
v oblasti ochrany životního prostředí“, 
přijatý na 38. zasedání shromáždění 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
(ICAO).

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Odvětví letectví funguje na mezinárodní 
úrovni. Celosvětovým problémům, jako 
jsou např. problémy spojené s emisemi 
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z letecké dopravy, lze účinně čelit 
prostřednictvím mezinárodního přístupu, 
který bude všem ukládat povinnost 
přijmout stejná opatření nebo dosáhnout 
stejných cílů různými opatřeními. 
Mezinárodní dohoda v rámci ICAO je 
nejlepší možností, jak dosáhnout 
dlouhodobě udržitelného řešení. 

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky 
stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně 
za splněné, jsou-li dodrženy závazky 
týkající se určitého procentního podílu 
emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích 
zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně 
jako lze uplatňovat požadavky na určité 
procentní podíly emisí z letů na letiště a 
z letišť v zemích Evropského 
hospodářského prostoru (EHP), lze 
zároveň zavést právní požadavky na větší 
podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto 
letišť.

vypouští se

__________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a o změně 
směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en
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Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 26
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky 
stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně 
za splněné, jsou-li dodrženy závazky 
týkající se určitého procentního podílu 
emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích 
zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně 
jako lze uplatňovat požadavky na určité 
procentní podíly emisí z letů na letiště a 
z letišť v zemích Evropského 
hospodářského prostoru (EHP), lze zároveň 
zavést právní požadavky na větší podíl 
emisí z letů na tato letiště a z těchto letišť.

(2) Přijetím rozhodnutí č. 377/2013/EU 
došlo v rámci Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví (ICAO) k významnému 
pokroku na cestě k celosvětové dohodě, 
která by měla být uzavřena na jejím 
příštím zasedání. Aby se usnadnilo přijetí 
této dohody, zůstala zachována 
konkurenceschopnost evropského odvětví 
letecké dopravy a nedocházelo k přijímání 
odvetných obchodních opatření, je třeba 
omezit oblast působnosti směrnice pouze 
na lety na letiště a z letišť v zemích 
Evropského hospodářského prostoru
(EHP).

__________________
4 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, 
s. 32).

Or. fr

Odůvodnění

Lety z a do zemí mimo EHP by měly být začleněny do systému obchodování s emisními 
povolenkami pouze po vzájemné dohodě. Od EU by bylo nezodpovědné, kdyby jednostranně 
zrušila své závazky přijaté na posledním zasedání ICAO konaném v říjnu 2013. Pokud by se 
EU rozhodla, že to učiní, vážně by tím ohrozila uzavření celosvětové dohody a vystavila by 
evropské odvětví letecké dopravy odvetným opatřením.
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Pozměňovací návrh 27
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky 
stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně 
za splněné, jsou-li dodrženy závazky 
týkající se určitého procentního podílu 
emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích 
zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně 
jako lze uplatňovat požadavky na určité 
procentní podíly emisí z letů na letiště a 
z letišť v zemích Evropského 
hospodářského prostoru (EHP), lze 
zároveň zavést právní požadavky na větší 
podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto 
letišť.

(2) Přijetí rozhodnutí č. 377/2013/EU, 
kterým se stanoví dočasná odchylka od 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES, usnadnilo dosažení pokroku 
v organizaci ICAO. S cílem využít 
příhodné situace a usnadnit uzavření 
dohody o celosvětovém systému tržních 
opatření pro mezinárodní leteckou 
dopravu na příštím valném shromáždění 
ICAO je žádoucí pozdržet uplatňování
požadavků týkajících se letů na letiště a 
z letišť mimo Unii a Evropský 
hospodářský prostor (EHP).

__________________ __________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, 
s. 32).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, 
s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky 
stanovené ve směrnici Evropského 

(2) Je proto žádoucí, aby byla dočasně 
rozšířena platnost ustanovení 
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parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně 
za splněné, jsou-li dodrženy závazky 
týkající se určitého procentního podílu 
emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích 
zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně 
jako lze uplatňovat požadavky na určité 
procentní podíly emisí z letů na letiště a 
z letišť v zemích Evropského
hospodářského prostoru (EHP), lze 
zároveň zavést právní požadavky na větší 
podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto 
letišť.

o „pozastavení“, která jsou obsažena 
v rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 2013/377/EU4 s cílem 
poskytnout co nejlepší podmínky 
k přípravám na zasedání ICAO v roce 
2016.

__________________ __________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES ze dne 13. října 2003
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003,
s. 32).

4 Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 377/2013/EU ze dne
24. dubna 2013, kterým se stanoví 
dočasná odchylka od směrnice 
2003/87/ES o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (Úř. 
věst. L 113, 25.4.2013, s.1).

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Členské státy by měly zavést poplatky 
pro pasažéry letů, pokud nejsou tyto lety 
součástí systému obchodování s emisními 
povolenkami, a měly by takto získané 
zdroje poskytnout Zelenému klimatickému 
fondu v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu. 

Or. en
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Odůvodnění

V souvislosti s dohodou ohledně rozpočtu USA, které bylo dosaženo v prosinci 2013, 
v současnosti Kongres Spojených států projednává zavedení nového poplatku za lety ve výši 
2,5 USD, který by se uplatňoval na všechny lety odlétající z letišť v USA. V Unii by měly být 
také zavedeny poplatky pro pasažéry letů, pokud nejsou tyto lety součástí leteckého systému 
obchodování s emisními povolenkami. Tyto poplatky by měly být vypočítány jakožto 
přinejmenším odpovídající 10 EUR / tunu CO2 v roce 2014, přičemž tato částka by se každý 
rok zvyšovala o 3 EUR.

Pozměňovací návrh 30
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku omezení oblasti působnosti směrnice.
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Pozměňovací návrh 31
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 

vypouští se
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organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje 
pouze na lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 33
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
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do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období od roku 2013
do roku 2020.

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let
do doby, než začne být uplatňováno
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvě stě mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na tři roky do 
doby, než bude na 39. shromáždění 
organizace ICAO schváleno 
ratifikovatelné celosvětové tržní opatření
platné pro většinu emisí z mezinárodní 
letecké dopravy. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2016.
Od 1. ledna 2017 budou všechny 
procentní podíly odpovídat 50 %, a to do 
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doby, než začne fungovat celosvětový tržní 
mechanismus s odpovídající ekologickou 
vyvážeností, přičemž odpovědnost za 
druhou polovinu se ponechá jiným 
zemím.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované pásmo o šířce 12 námořních mil je pro letectví nepřirozeně úzké. 200 mil 
představuje vzdálenost odpovídající výlučné ekonomické zóně EHP. Od roku 2017 až do 
doby, než bude uplatněno mezinárodní tržní opatření s odpovídající ekologickou vyvážeností, 
by měl sytém EU ETS pro letectví zahrnovat 50 % příletů a odletů, přičemž regulace druhé 
poloviny by měla být ponechána v odpovědnosti druhé země.

Pozměňovací návrh 35
Spyros Danellis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES nadále vychází z příletů na 
letiště nebo odletů z letišť v Unii, 
organizace Eurocontrol vypočítala 
procentní podíly na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti v EHP a ve třetích zemích, která 
nesahá dále než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, 
aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný 
prostředek, který omezí lhůtu uplatňování 
regionálních tržních opatření na sedm let 
do doby, než začne být uplatňováno 
celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie 
nedomnívá, že by se celosvětové tržní 
opatření mělo zakládat na posouzení 
skutečného vzdušného prostoru, jako je 
tomu v případě příletů na letiště nebo 
odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.
Nebude-li na 39. zasedání ICAO 
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schváleno celosvětové tržní opatření, 
procento emisí vyžadujících vrácení 
povolenek bude v období od 1. ledna 2017 
do konce roku 2020 činit 50 % každého 
odletu a příletu, aby se zlepšilo pokrytí 
a ekologická vyváženost.

Or. en

Odůvodnění

Hybridní řešení modelu „vzdušného prostoru“ by mělo být uplatňováno pouze do doby, než 
vstoupí v platnost závazná dohoda na celosvětové úrovni. Po jejím vstupu v platnost může EU 
své předpisy příslušným způsobem upravit. Pokud k přijetí takové dohody na zasedání ICAO 
v roce 2016 nedojde, měl by začít platit systém zaručující lepší pokrytí a ekologickou 
vyváženost (50-50), který nicméně i nadále řeší otázky svrchovanosti.

Pozměňovací návrh 36
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné stanovit procentní 
podíly ověřených emisí z letů na letiště a 
z letišť ve třetích zemích, musí být známy 
emise z celých letů. Nicméně emise, 
na které se tento procentní podíl 
nevztahuje, se nezohlední.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku omezení oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 37
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné stanovit procentní 
podíly ověřených emisí z letů na letiště a 
z letišť ve třetích zemích, musí být známy 
emise z celých letů. Nicméně emise, 
na které se tento procentní podíl 
nevztahuje, se nezohlední.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné stanovit procentní 
podíly ověřených emisí z letů na letiště a 
z letišť ve třetích zemích, musí být známy 
emise z celých letů. Nicméně emise, 
na které se tento procentní podíl 
nevztahuje, se nezohlední.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 39
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Kromě toho by provozovatelé letadel 
měli mít v případě letů do třetích a ze 

vypouští se
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třetích zemí možnost nevykazovat z těchto 
letů ověřené emise, ale namísto toho 
vycházet z co nejpřesnějšího stanovení 
odhadovaných emisí z těchto letů 
vyprodukovaných v úseku nepřesahujícím 
hranice členských zemí EHP.

Or. fr

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku omezení oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 40
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Kromě toho by provozovatelé letadel 
měli mít v případě letů do třetích a ze 
třetích zemí možnost nevykazovat z těchto 
letů ověřené emise, ale namísto toho 
vycházet z co nejpřesnějšího stanovení 
odhadovaných emisí z těchto letů 
vyprodukovaných v úseku nepřesahujícím 
hranice členských zemí EHP.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém ETS zavedl metodiku monitorování, vykazování a ověřování (MRV) pro letectví 
v Evropě i mimo ni. Tato informace sehrála svou roli při snižování spotřeby paliva ze strany 
provozovatelů.

Pozměňovací návrh 41
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Kromě toho by provozovatelé letadel 
měli mít v případě letů do třetích a ze 
třetích zemí možnost nevykazovat z těchto 
letů ověřené emise, ale namísto toho 
vycházet z co nejpřesnějšího stanovení 
odhadovaných emisí z těchto letů 
vyprodukovaných v úseku nepřesahujícím 
hranice členských zemí EHP.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Kromě toho by provozovatelé letadel 
měli mít v případě letů do třetích a ze 
třetích zemí možnost nevykazovat z těchto 
letů ověřené emise, ale namísto toho 
vycházet z co nejpřesnějšího stanovení 
odhadovaných emisí z těchto letů 
vyprodukovaných v úseku nepřesahujícím 
hranice členských zemí EHP.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 43
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V rámci zjednodušení a s cílem snížit 
administrativní zátěž nejmenším 
provozovatelům letadel by provozovatelé 
letadel v neobchodní letecké dopravě 
produkující méně než 1000 tun CO2 ročně 
měli být považováni za provozovatele 
splňující požadavky směrnice, 
přičemž příslušné orgány členských států 
by měly zavést dodatečná opatření, která 
administrativní zátěž sníží i malým 
provozovatelům letadel.

(8) V rámci zjednodušení a s cílem snížit 
administrativní zátěž nejmenším 
provozovatelům letadel by provozovatelé 
letadel v neobchodní letecké dopravě 
produkující méně než 10 000 tun CO2 
ročně v evropském vzdušném prostoru
měli být považováni za provozovatele 
splňující požadavky směrnice, 
přičemž příslušné orgány členských států 
by měly zavést dodatečná opatření, která 
administrativní zátěž sníží i malým 
provozovatelům letadel.

Or. fr

Odůvodnění

K provozovatelům v obchodní a v neobchodní letecké dopravě by nemělo být přistupováno 
rozdílně. Prvním z nich je přiznána výjimka v případě, že produkují méně než 10 000 tun CO2 
ročně, a stejná prahová hodnota by se měla uplatnit i na ty druhé.

Pozměňovací návrh 44
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu 
na ověřené emise z letů na letiště a z letišť 
ve třetích zemích nebo využívání 
alternativního přístupu ze strany 
provozovatelů by se mělo týkat emisí 
vyprodukovaných od roku 2014, aby 
provozovatelé měli dostatek času si tento 
přístup osvojit pro účely plánování svých 
leteckých činností.

vypouští se

Or. fr



AM\1013974CS.doc 19/56 PE526.175v01-00

CS

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku omezení oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 45
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu 
na ověřené emise z letů na letiště a z letišť 
ve třetích zemích nebo využívání 
alternativního přístupu ze strany 
provozovatelů by se mělo týkat emisí 
vyprodukovaných od roku 2014, aby 
provozovatelé měli dostatek času si tento 
přístup osvojit pro účely plánování svých 
leteckých činností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 46
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu 
na ověřené emise z letů na letiště a z letišť 
ve třetích zemích nebo využívání 
alternativního přístupu ze strany 
provozovatelů by se mělo týkat emisí 
vyprodukovaných od roku 2014, aby 
provozovatelé měli dostatek času si tento 
přístup osvojit pro účely plánování svých 

vypouští se
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leteckých činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aniž je dotčeno celosvětové tržní 
opatření, jež má být uplatňováno od roku 
2020, emise z letů do zemí a ze zemí, které 
jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl 
na celkovém objemu tunokilometrů 
z činností v oblasti mezinárodního 
civilního letectví je nižší než 1 %, by měly 
být v období 2014–2020 vyňaty. Zeměmi, 
které jsou pro účely tohoto návrhu 
považovány za rozvojové, by měly být 
země, které v době přijetí tohoto návrhu 
využívají preferenční přístup na trh Unie 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, 
tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny 
Světovou bankou mezi země s vysokými 
nebo vyššími středními příjmy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh 48
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet, Maurice Ponga

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Aniž je dotčeno uplatňování 
celosvětového tržního opatření od roku 
2020, emise z letů z nejvzdálenějších 
regionů Evropské unie a do nich by měly 
být v období 2014-2020 vyňaty.

Or. fr

Odůvodnění

Protože jsou nejvzdálenější regiony územními enklávami, letecká doprava je klíčovým 
dopravním prostředkem zajišťujícím mobilitu obyvatel. Vzhledem k těmto okolnostem je třeba 
zajistit, aby konkurenceschopnost leteckých tras v těchto oblastech nebyla ohrožena.

Pozměňovací návrh 49
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu zajištění právní jistoty pro 
provozovatele letadel a vnitrostátní orgány 
je vhodné prodloužit lhůtu pro vyřazení 
povolenek a vykázání emisí za rok 2013 
do roku 2015.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Emise za rok 2013 by měly být přeneseny do roku 2014, jak předpokládá příslušná legislativa.

Pozměňovací návrh 50
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Až proběhne shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016, měla by Komise
předložit zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě s cílem zajistit, aby byl zohledněn 
mezinárodní vývoj a byly řešeny veškeré 
otázky týkající se uplatňování odchylky.

(12) Až proběhne shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016, předloží Komise 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
s cílem zajistit, aby byl zohledněn 
mezinárodní vývoj a byly řešeny veškeré 
otázky týkající se uplatňování odchylky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Až proběhne shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016, měla by Komise 
předložit zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě s cílem zajistit, aby byl zohledněn 
mezinárodní vývoj a byly řešeny veškeré 
otázky týkající se uplatňování odchylky.

(12) Až proběhne shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016, měla by Komise 
předložit Evropskému parlamentu a Radě
zprávu o dosaženém pokroku, pokud jde 
o provádění celosvětového tržního 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 členské státy předpokládají, 
že požadavky stanovené v uvedených 
odstavcích jsou splněny, pokud jde o:

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 16 odst. 3 členské státy předpokládají, 
že požadavky stanovené v uvedených 
odstavcích jsou splněny, pokud jde o:
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Or. pl

Pozměňovací návrh 53
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) za každý kalendářní rok, a to od 
roku 2013 do roku 2020 včetně;

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení období navrhovaného Komisí z roku 2013 do roku 2020 by umožnilo, aby 
přezkum v roce 2016 vyhodnotil, zda by měla být v důsledku 39. shromáždění ICAO 
působnost pozměněna.

Pozměňovací návrh 54
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) a) všechny emise z letů do zemí a ze 
zemí mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) za každý kalendářní rok, a to od 
roku 2013 do roku 2020 včetně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) až do roku 2020;

Or. fr

Odůvodnění

Lety ze a do zemí mimo EHP by měly být začleněny do systému obchodování s emisními 
povolenkami pouze po vzájemné dohodě. Od EU by bylo nezodpovědné, kdyby jednostranně 
zrušila své závazky přijaté na posledním zasedání ICAO konaném v říjnu 2013. Pokud by se 
EU rozhodla, že to učiní, vážně by tím ohrozila uzavření celosvětové dohody a vystavila by 
evropské odvětví letecké dopravy odvetným opatřením.

Pozměňovací návrh 56
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) mezi kalendářními roky 2013
a 2016;

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí pozastavit uplatňování směrnice bylo správné a nezbytné, aby bylo možné 
dosáhnout dohody na celosvětové úrovni; tato směrnice proto platí do konce roku 2016, 
vzhledem k tomu, že v daném roce se má konat shromáždění organizace ICAO.
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Pozměňovací návrh 57
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) za každý kalendářní rok v období 
od roku 2013 do roku 2016;

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se nezbytným zachovat přístup spočívající v pozastavení platnosti až do roku 2016. I pro 
období 2017-2020 bude třeba projít fází vyhodnocování jednotlivých možností. Nový přístup, 
který by se omezoval výhradně na lety v Evropě samotné přinejmenším do roku 2016, přičemž 
v tomto roce by byla provedena revize příslušných opatření, by nepochybně představoval 
nejvyváženější řešení.

Pozměňovací návrh 58
Georgios Koumoutsakos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
mimo Evropský hospodářský prostor
(EHP) od roku 2013 do roku 2016;

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet, Maurice Ponga
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) všechny emise z letů 
do nejvzdálenějších regionů a z nich až do 
roku 2020;

Or. fr

Odůvodnění

Protože jsou nejvzdálenější regiony územními enklávami, letecká doprava je klíčovým 
dopravním prostředkem zajišťujícím mobilitu obyvatel. Vzhledem k těmto okolnostem je třeba 
zajistit, aby konkurenceschopnost leteckých tras v těchto oblastech nebyla ohrožena.

Pozměňovací návrh 60
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto 
letů vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Lety ze zemí mimo EHP a do nich by měly být začleněny do systému obchodování s emisními 
povolenkami pouze po vzájemné dohodě. Od EU by bylo nezodpovědné, kdyby jednostranně 
zrušila své závazky přijaté na posledním shromáždění ICAO konaném v říjnu 2013. Pokud by 
se EU rozhodla, že to učiní, vážně by tím ohrozila uzavření celosvětové dohody a vystavila by 
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evropské odvětví letecké dopravy odvetným opatřením.

Pozměňovací návrh 61
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto 
letů vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Písmeno b) je nadbytečné, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety 
v rámci EHP. Rozhodnutí pozastavit uplatňování směrnice bylo správné a nezbytné, aby bylo 
možné dosáhnout dohody na celosvětové úrovni; tato směrnice proto platí do konce roku 
2016, vzhledem k tomu, že v daném roce se má konat shromáždění organizace ICAO.

Pozměňovací návrh 62
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto 
letů vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 

vypouští se
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vypočítané podle odstavce 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto 
letů vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení období navrhovaného Komisí z roku 2013 do roku 2020 by umožnilo, aby 
přezkum v roce 2016 vyhodnotil, zda by měla být v důsledku 39. shromáždění ICAO 
působnost pozměněna.

Pozměňovací návrh 64
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2014–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2014–2016, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
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svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

Or. en

Odůvodnění

Od roku 2017 až do doby, než bude uplatněno celosvětové tržní opatření, by měl sytém ETS 
pro letectví pokrývat 50 % příletů a odletů, přičemž regulace druhé poloviny by měla zůstat 
odpovědností druhé země.

Pozměňovací návrh 65
Spyros Danellis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2014–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2014–2016, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

Or. en

Odůvodnění

Hybridní řešení modelu „vzdušného prostoru“ by mělo být uplatňováno pouze do doby, než 
vstoupí v platnost závazná dohoda na celosvětové úrovni. Po jejím vstupu v platnost může EU 
své předpisy příslušným způsobem upravit. Pokud k přijetí takové dohody na zasedání ICAO 
v roce 2016 nedojde, měl by začít platit systém zaručující lepší pokrytí a ekologickou 
vyváženost (50-50), který nicméně i nadále řeší otázky svrchovanosti.

Pozměňovací návrh 66
Gilles Pargneaux
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2014–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období
2017–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

Or. fr

Odůvodnění

I pro období 2017–2020 bude třeba projít fází vyhodnocování jednotlivých možností. Nový 
přístup, který by se omezoval výhradně na lety v Evropě samotné přinejmenším do roku 2016, 
přičemž v tomto roce by byla provedena revize příslušných opatření, by nepochybně 
představoval nejvyváženější řešení.

Pozměňovací návrh 67
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
EHP za každý kalendářní rok v období 
2014–2020, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na procentní podíly 
svých ověřených emisí z těchto letů 
uvedené na seznamu v příloze IIc;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 68
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) emise z letů do zemí a ze zemí mimo 
Evropský hospodářský prostor od roku 
2017, pokud provozovatel těchto letů 
vyřadil povolenky na 50 % svých 
ověřených emisí z těchto letů;

Or. en

Odůvodnění

Od roku 2017 až do doby, než bude uplatněno celosvětové tržní opatření, by měl sytém ETS 
pro letectví pokrývat 50 % příletů a odletů, přičemž regulace druhé poloviny by měla zůstat 
odpovědností druhé země.

Pozměňovací návrh 69
Spyros Danellis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) emise z letů ze zemí a do zemí mimo 
Evropský hospodářský prostor (EHP) 
v každém kalendářním roce mezi lety 2017 
a 2020, pokud provozovatel těchto letů 
vrátil povolenky týkající se 50 % 
ověřených emisí z těchto letů, nedojde li 
na 39. shromáždění ICAO k přijetí 
celosvětového tržního opatření, které se 
bude vztahovat na většinu emisí 
z mezinárodní letecké dopravy a které 
bude použitelné od roku 2020;
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Or. en

Odůvodnění

Hybridní řešení modelu „vzdušného prostoru“ by mělo být uplatňováno pouze do doby, než 
vstoupí v platnost závazná dohoda na celosvětové úrovni. Po jejím vstupu v platnost může EU 
své předpisy příslušným způsobem upravit. Pokud k přijetí takové dohody na shromáždění 
ICAO v roce 2016 nedojde, měl by začít platit systém zaručující lepší pokrytí a ekologickou 
vyváženost (50-50), který nicméně i nadále řeší otázky svrchovanosti.

Pozměňovací návrh 70
Spyros Danellis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) emise z letů ze zemí a do zemí mimo 
Evropský hospodářský prostor (EHP) 
v každém kalendářním roce mezi lety 2017 
a 2020, pokud provozovatel těchto letů 
vrátil povolenky v souladu s odst. 1 písm. 
b), pouze v případě, že na 39. shromáždění 
ICAO bude schváleno celosvětové tržní 
opatření, které se bude vztahovat na 
většinu emisí z mezinárodní letecké 
dopravy a které bude použitelné od roku 
2020;

Or. en

Odůvodnění

Hybridní řešení modelu „vzdušného prostoru“ by mělo být uplatňováno pouze do doby, než 
vstoupí v platnost závazná dohoda na celosvětové úrovni. Po jejím vstupu v platnost může EU 
své předpisy příslušným způsobem upravit. Pokud k přijetí takové dohody na shromáždění 
ICAO v roce 2016 nedojde, měl by začít platit systém zaručující lepší pokrytí a ekologickou 
vyváženost (50-50), který nicméně i nadále řeší otázky svrchovanosti.

Pozměňovací návrh 71
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 
000 tun;

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období
mezi lety 2013 a 2016, kdy je objem emisí, 
za který je uvedený provozovatel letadel 
v daném kalendářním roce odpovědný, 
nižší než 1 000 tun;

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí pozastavit uplatňování směrnice bylo správné a nezbytné, aby bylo možné 
dosáhnout dohody na celosvětové úrovni; tato směrnice proto platí do konce roku 2016, 
vzhledem k tomu, že v daném roce se má konat shromáždění organizace ICAO.

Pozměňovací návrh 72
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1 000 tun;

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období
od roku 2013 do roku 2020, kdy je objem 
emisí, za který je uvedený provozovatel 
letadel v daném kalendářním roce
odpovědný, nižší než 1 000 tun;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 73
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 
000 tun;

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než
10 000 tun emisí způsobených lety uvnitř 
EHP;

Or. fr

Odůvodnění

K provozovatelům v obchodní a v neobchodní letecké dopravě by nemělo být přistupováno 
rozdílně. Prvním z nich je přiznána výjimka v případě, že produkují méně než 10 000 tun CO2 
ročně, a stejná prahová hodnota by se měla uplatnit i na ty druhé.

Pozměňovací návrh 74
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1 000 tun;

c) c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1 000 tun, a pokud provozovatel poskytl 
příslušný příspěvek do Zeleného 
klimatického fondu v rámci UNFCCC, 
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který odpovídá 10 EUR za tunu CO2
v roce 2014 a každoročně se zvyšuje 
o 3 EUR;

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro letadla v neobchodní letecké dopravě, tj. pro soukromá proudová letadla, je 
přijatelná pouze tehdy, pokud se na ně vztahuje odpovídající příspěvek do Zeleného 
klimatického fondu v rámci UNFCCC. Navrhovaná cena vychází z jednoho z cenových 
scénářů Komise, který je uveden v posouzení dopadů v souvislosti s návrhem metodiky 
sledování, vykazování a ověřování (MRV) pro dopravu.

Pozměňovací návrh 75
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1 000 tun;

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období
od roku 2013 (včetně) do roku 2020, kdy 
je objem emisí, za který je uvedený 
provozovatel letadel v daném kalendářním 
roce odpovědný, nižší než 1 000 tun;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely článků 11a, 12 a 14 týkajících se kreditů na projekt, převodu a vyřazení povolenek 
a MRV by za ověřené emise měly být považovány emise týkající se omezené oblasti 
působnosti.

Pozměňovací návrh 76
Gilles Pargneaux
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vyřazení povolenek odpovídajících 
ověřeným emisím z roku 2012, k němuž 
dojde nejpozději dne 31. prosince 2013;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je umožnit regularizaci situace provozovatelů letadel, kteří vyřadili 
své povolenky po 30. dubnu 2013 (tedy poté, co vypršela lhůta), přičemž je třeba si uvědomit, 
že ke změnám v pravidlech již došlo rozhodnutím č. 377/2013/EU a dochází k nim také tímto 
návrhem na změnu směrnice 2003/87/ES. 

Pozměňovací návrh 77
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vyřazení povolenek odpovídajících 
ověřeným emisím z letů mezi zeměmi EHP 
za rok 2013, které probíhá do 30. dubna 
2015, a nikoli do 30. dubna 2014, 
a ověřeným emisím z těchto letů za rok 
2013, které se vykazují do 31. března 2015, 
a nikoli do 31. března 2014.

d) vyřazení povolenek odpovídajících 
ověřeným emisím z letů mezi zeměmi EHP 
za rok 2013, které probíhá do 30. dubna 
2015, a nikoli do 30. dubna 2014, 
a ověřeným emisím z těchto letů za rok 
2013, které se vykazují do 31. března 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) emise z letů do zemí a ze zemí, které 
jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl 
na celkovém objemu tunokilometrů 
z činností v oblasti mezinárodního 
civilního letectví je nižší než 1 %.

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), 
vypočítané podle přílohy IIc, se považují 
za ověřené emise provozovatele letadel pro 
účely článků 11a, 12 a 14.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento pododstavec je třeba vypustit z důvodu omezení oblasti působnosti této směrnice 
a vzhledem k vypuštění čl. 28a odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 80
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), 
vypočítané podle přílohy IIc, se považují 
za ověřené emise provozovatele letadel pro 
účely článků 11a, 12 a 14.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety v rámci EHP, 
a podávají se tedy běžné zprávy o skutečných emisích.

Pozměňovací návrh 81
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), 
vypočítané podle přílohy IIc, se považují 
za ověřené emise provozovatele letadel pro 
účely článků 11a, 12 a 14.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), 
vypočítané podle přílohy IIc, se považují 

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. a)
se považují za ověřené emise 
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za ověřené emise provozovatele letadel pro 
účely článků 11a, 12 a 14.

provozovatele letadel pro účely článků 11a, 
12 a 14.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely článků 11a, 12 a 14 týkajících se kreditů na projekt, převodu a vyřazení povolenek 
a MRV by za ověřené emise měly být považovány emise týkající se omezené oblasti 
působnosti.

Pozměňovací návrh 83
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 3e odst. 5 a článku 3f se 
provozovateli letadel, který využívá 
odchylek stanovených v odst. 1 písm. a) až
c), vydají bezplatné povolenky v počtu 
sníženém úměrně ke snížení počtu povinně 
vyřazených povolenek, které jsou 
v uvedených odstavcích stanoveny.

2. Odchylně od čl. 3e odst. 5 a článku 3f se 
provozovateli letadel, který využívá 
odchylek stanovených v odst. 1 písm. a) až
b), vydají bezplatné povolenky v počtu 
sníženém úměrně ke snížení počtu povinně 
vyřazených povolenek, které jsou 
v uvedených odstavcích stanoveny.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 3e odst. 5 a článku 3f se 
provozovateli letadel, který využívá 
odchylek stanovených v odst. 1 písm. a) až 

2. Odchylně od čl. 3e odst. 5 a článku 3f se 
provozovateli letadel, který využívá 
odchylek stanovených v odst. 1 písm. a) až 
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c), vydají bezplatné povolenky v počtu 
sníženém úměrně ke snížení počtu 
povinně vyřazených povolenek, které jsou 
v uvedených odstavcích stanoveny.

c), nevydají bezplatné povolenky.

Or. en

Odůvodnění

Letecké odvětví obdrželo v rámci ETS mnohem větší část bezplatných povolenek než jiná 
odvětví. Získávání bezplatných povolenek je natolik výhodné, že někteří provozovatelé 
úmyslně „nepozastavili čas“ v roce 2012, aby i nadále dostávali plný počet povolenek. 
Letecké společnosti rovněž přesunuly veškeré náklady na emise CO2 na své zákazníky, bez 
ohledu na bezplatné povolenky, které obdržely. Omezení oblasti působnosti tohoto systému by 
mělo být využito k tomu, aby byly odstraněny některé z nepřiměřených příležitostí pro 
dosahování neočekávaných zisků.

Pozměňovací návrh 85
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o činnost v období 2013–2020, 
členské státy zveřejní počet bezplatných 
povolenek v oblasti letectví přidělených 
jednotlivým provozovatelům [OP: vložte 
datum 4 měsíce od vstupu této směrnice 
v platnost].

Pokud jde o činnost v kalendářních letech 
2013 až 2016, členské státy zveřejní počet 
bezplatných povolenek v oblasti letectví 
přidělených jednotlivým provozovatelům 
[OP: vložte datum x měsíce/měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí pozastavit uplatňování směrnice bylo správné a nezbytné, aby bylo možné 
dosáhnout dohody na celosvětové úrovni; tato směrnice proto platí do konce roku 2016, 
vzhledem k tomu, že v tomto roce se má konat shromáždění organizace ICAO.

Pozměňovací návrh 86
Martin Callanan
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o činnost v období 2013–2020, 
členské státy zveřejní počet bezplatných 
povolenek v oblasti letectví přidělených 
jednotlivým provozovatelům [OP: vložte 
datum 4 měsíce od vstupu této směrnice 
v platnost].

Pokud jde o činnost v období 2013–2020, 
členské státy zveřejní počet bezplatných 
povolenek v oblasti letectví přidělených 
jednotlivým provozovatelům [OP: vložte 
datum 8 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Pokud je příslušným právním nástrojem pozměňující směrnice, je třeba stanovit delší lhůtu.

Pozměňovací návrh 87
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do tří měsíců od data vstupu této 
směrnice v platnost vypočítá Komise 
procentní podíly jednotlivých 
provozovatelů, vyjádřené 
v tunokilometrech oznámených v roce 
2010, které odpovídají emisím, na něž se 
neuplatňuje odchylka podle odst. 1 písm. 
a) až c). Údaje vypočítané v souladu 
s tímto odstavcem se předají členským 
státům výhradně prostřednictvím agentur 
spravovaných těmito státy.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 88
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od článku 3d členské státy
vydraží povolenky v oblasti letectví v počtu 
sníženém úměrně ke snížení celkového 
počtu vydaných povolenek.

3. Odchylně od článku 3d se množství 
povolenek, které mají být vydraženy 
členskými státy, sníží úměrně ke snížení 
celkového počtu vydaných povolenek.

Or. pl

Pozměňovací návrh 89
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od článku 3d členské státy
vydraží povolenky v oblasti letectví
v počtu sníženém úměrně ke snížení 
celkového počtu vydaných povolenek.

3. Odchylně od článku 3d členské státy
nevydraží povolenky v oblasti letectví.

Or. en

Odůvodnění

Na trhu spojeném se systémem ETS panuje obrovský převis nabídky nad poptávkou, a dokud 
se členské státy nedohodnou na vyčlenění příjmů na financování klimatických opatření 
v rozvojových zemích, měla by být dražba povolenek v letectví pozastavena.

Pozměňovací návrh 90
Eija-Riitta Korhola



AM\1013974CS.doc 43/56 PE526.175v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na období 2013–
2016, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí 
z letectví, který je jim přidělen na základě 
čl. 28 odst. 1 písm. a) až c).

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na kalendářní 
roky 2013 až 2016, sníží tak, aby 
odpovídal podílu emisí z letectví, který je 
jim přidělen na základě čl. 28 odst. 1 písm. 
a) až c).

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí pozastavit uplatňování směrnice bylo správné a nezbytné, aby bylo možné 
dosáhnout dohody na celosvětové úrovni; tato směrnice proto platí do konce roku 2016, 
vzhledem k tomu, že v daném roce se má konat shromáždění organizace ICAO.

Pozměňovací návrh 91
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na období 2013–
2016, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí 
z letectví, který je jim přidělen na základě 
čl. 28 odst. 1 písm. a) až c).

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na období 2013–
2016, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí 
z letectví, který je jim přidělen na základě 
čl. 28 odst. 1 písm. a) až c) a e).

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Martin Callanan
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na období 2013–
2016, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí 
z letectví, který je jim přidělen na základě
čl. 28 odst. 1 písm. a) až c).

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet 
povolenek, který má být jednotlivými 
členskými státy vydražen na období 2013–
2020, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí 
z letectví, který je jim přidělen na základě 
odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněno tak, aby text odpovídal PN pokrývajícím čl. 28a odst. 1 písm. a) až c).

Pozměňovací návrh 93
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a 
platí, že je-li celkový roční objem emisí 
provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, 
považují se jeho emise za ověřené, jestliže 
jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé 
producenty emisí, který schválila Komise 
a do kterého organizace Eurocontrol
doplnila údaje ze svého nástroje pro 
podporu systému ETS, přičemž členské 
státy mohou pro provozovatele letadel 
v neobchodní letecké dopravě zavést 
zjednodušené postupy, pokud tyto postupy 
zajišťují stejnou přesnost jako uvedený 
nástroj.

5. Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a 
platí, že je-li celkový roční objem emisí 
provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, 
považují se jeho emise za ověřené, jestliže 
jsou stanoveny pomocí údajů 
z nástroje organizace Eurocontrol pro 
podporu systému ETS, přičemž členské 
státy mohou pro provozovatele letadel 
v neobchodní letecké dopravě zavést 
zjednodušené postupy, pokud tyto postupy 
zajišťují stejnou přesnost jako uvedený 
nástroj.



AM\1013974CS.doc 45/56 PE526.175v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Úloha nástroje pro malé producenty emisí není v této souvislosti zcela zjevná, jelikož zprávu 
o emisích lze získat od nástroje pro podporu systému ETS, pokud má letecký dopravce licenci 
na používání daného programu.

Pozměňovací návrh 94
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a 
platí, že je-li celkový roční objem emisí 
provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, 
považují se jeho emise za ověřené, jestliže 
jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé 
producenty emisí, který schválila Komise 
a do kterého organizace Eurocontrol 
doplnila údaje ze svého nástroje pro 
podporu systému ETS, přičemž členské 
státy mohou pro provozovatele letadel 
v neobchodní letecké dopravě zavést 
zjednodušené postupy, pokud tyto postupy 
zajišťují stejnou přesnost jako uvedený 
nástroj.

5. Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a 
platí, že je-li celkový roční objem emisí 
provozovatele letadel poté, co se 
zohlednila ustanovení odst. 1 písm. a) 
tohoto článku, nižší než 25 000 tun, 
považují se jeho emise za ověřené, jestliže 
jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé 
producenty emisí, který schválila Komise 
a do kterého organizace Eurocontrol 
doplnila údaje ze svého nástroje pro 
podporu systému ETS, přičemž členské 
státy mohou pro provozovatele letadel 
v neobchodní letecké dopravě zavést 
zjednodušené postupy, pokud tyto postupy 
zajišťují stejnou přesnost jako uvedený 
nástroj.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 
malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 
11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 96
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 
malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 

vypouští se
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11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

Or. en

Odůvodnění

Již není třeba vzhledem k působnosti omezené pouze na EHP.

Pozměňovací návrh 97
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 
malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 
11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento pododstavec je třeba vypustit z důvodu omezení oblasti působnosti této směrnice 
a vzhledem k vypuštění čl. 28a odst. 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh 98
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 
malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 
11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém ETS zavedl metodiku monitorování, vykazování a ověřování (MRV) pro letectví 
v Evropě i mimo ni. Tato informace sehrála svou roli při snižování spotřeby paliva ze strany 
provozovatelů.

Pozměňovací návrh 99
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 
malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 
11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odstavec se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety 
v rámci EHP, a podávají se tedy běžné zprávy.

Pozměňovací návrh 100
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) 
a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel 
může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
vypočítat příslušný orgán. V tomto 
výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro 

vypouští se
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malé producenty emisí, který schválila 
Komise a do kterého organizace 
Eurocontrol doplnila údaje ze svého 
nástroje pro podporu systému ETS. 
Příslušný orgán ohlásí všechny tyto 
výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené 
za těchto okolností se pro účely článků 
11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené 
emise provozovatele letadel.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že celosvětové opatření od roku 
2020 uplatňováno nebude, bude se 
tato zpráva zabývat vhodnou oblastí 
působnosti pro účely pokrytí emisí z letů 
uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo 
EHP od roku 2020 v podmínkách bez 
celosvětového opatření. Komise ve své 
zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, 
které mohou při uplatňování odstavců 1 až 
4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného 
zacházení se všemi provozovateli na stejné 
trati.

Tato zpráva se bude zabývat vhodnou 
oblastí působnosti pro účely pokrytí emisí 
z letů uskutečňovaných do zemí nebo ze 
zemí mimo EHP od roku 2017 a v případě 
potřeby bude obsahovat příslušné návrhy.
Komise ve své zprávě rovněž zváží řešení 
dalších otázek, které mohou při 
uplatňování odstavců 1 až 4 vyvstat, 
přičemž zachová zásadu rovného zacházení 
se všemi provozovateli na stejné trati.

Or. en

Odůvodnění

Revize, kterou provede Komise v roce 2016, by měla zvážit, jakého pokroku bylo dosaženo po 
shromáždění organizace ICAO v roce 2016, a v případě potřeby předložit nový návrh ohledně 
systému ETS pro letectví.
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Pozměňovací návrh 102
Satu Hassi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že celosvětové opatření od roku 
2020 uplatňováno nebude, bude se 
tato zpráva zabývat vhodnou oblastí 
působnosti pro účely pokrytí emisí z letů 
uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo 
EHP od roku 2020 v podmínkách bez 
celosvětového opatření. Komise ve své 
zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, 
které mohou při uplatňování odstavců 1 
až 4 vyvstat, přičemž zachová zásadu 
rovného zacházení se všemi provozovateli 
na stejné trati.

V případě, že celosvětové opatření
s odpovídající ekologickou vyvážeností od 
roku 2020 uplatňováno nebude, zůstává 
v platnosti možnost použít odchylku podle 
odst. 1 písm. ba).

Or. en

Odůvodnění

V případě, že celosvětové tržní opatření s odpovídající ekologickou vyvážeností od roku 2020 
uplatňováno nebude, měl by sytém EU ETS pro letectví pokrývat 50 % příletů a odletů, 
přičemž regulace druhé poloviny by měla být ponechána v odpovědnosti druhé země.

Pozměňovací návrh 103
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28a – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že celosvětové opatření od roku 
2020 uplatňováno nebude, bude se 
tato zpráva zabývat vhodnou oblastí
působnosti pro účely pokrytí emisí z letů
uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo 

V této zprávě se Komise bude zabývat
rozšířením oblasti působnosti pro účely 
pokrytí emisí z aktivit uskutečňovaných do 
zemí nebo ze zemí mimo EHP od roku
2017 a v případě potřeby předloží 
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EHP od roku 2020 v podmínkách bez 
celosvětového opatření. Komise ve své 
zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, 
které mohou při uplatňování odstavců 1 až 
4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného 
zacházení se všemi provozovateli na stejné 
trati.

příslušné návrhy. Komise ve své zprávě 
rovněž zváží řešení dalších otázek, které 
mohou při uplatňování odstavců 1 až 4 
vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného 
zacházení se všemi provozovateli na stejné 
trati.

Or. fr

Odůvodnění

Revizi v roce 2016 by měla vést k přezkoumání všech aspektů příslušných opatření a jejich 
uplatňování od roku 2017, a to v neposlední řadě také pokud se jedná o oblast působnosti, na 
základě výsledku shromáždění organizace ICAO (a nikoli jen v případě, že od roku 2020 
nebude uplatňováno celosvětové opatření).

Pozměňovací návrh 104
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přílohy se mění v souladu s přílohou 
této směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Již není třeba vzhledem k působnosti omezené pouze na EHP.

Pozměňovací návrh 105
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přílohy se mění v souladu s přílohou 
této směrnice.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Není zapotřebí, neboť se oblast působnosti směrnice omezuje pouze na lety v rámci EHP.

Pozměňovací návrh 106
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přílohy se mění v souladu s přílohou 
této směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní do [OP: 
please insert concrete date – last day of 3rd

month from the date of entry into force] 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí.
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

1. Členské státy přijmou a zveřejní do [OP:
please insert concrete date – last day of 6th

month from the date of entry into force] 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí.
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je příslušným právním nástrojem pozměňující směrnice, je třeba stanovit delší lhůtu.

Pozměňovací návrh 108
Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Martin Callanan

Návrh směrnice
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES 
Příloha II c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato příloha již není nezbytná vzhledem k působnosti omezené pouze na EHP.

Pozměňovací návrh 110
Satu Hassi

Návrh směrnice
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II c– bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Y = část ortodromické vzdálenosti letu 
vymezené jako proměnná Z, která se 
nachází mezi referenčním letištěm 
v členských zemích EHP a prvním bodem 
na této trati vzdáleným dvanáct námořních 

Y = část ortodromické vzdálenosti letu 
vymezené jako proměnná Z, která se 
nachází mezi referenčním letištěm 
v členských zemích EHP a prvním bodem 
na této trati vzdáleným dvě stě námořních 
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mil od posledního bodu v členských 
zemích EHP kromě oblastí ve třetích 
zemích a kromě námořních oblastí 
oddělujících členské země EHP 
vzdáleností větší než 400 námořních mil.

mil od posledního bodu v členských 
zemích EHP kromě oblastí ve třetích 
zemích a kromě námořních oblastí 
oddělujících členské země EHP 
vzdáleností větší než 400 námořních mil.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované pásmo o šířce 12 námořních mil je pro letectví nepřirozeně úzké. 200 mil 
představuje vzdálenost odpovídající výlučné ekonomické zóně EHP.

Pozměňovací návrh 111
Satu Hassi

Návrh směrnice
Příloha I– bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II c– bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, 
jež má být uplatňováno od roku 2020, je 
v období 2014–2020 procentní podíl 
uplatnitelný na lety mezi členskými 
zeměmi EHP a zeměmi, které jsou zeměmi 
rozvojovými a jejichž podíl na celkovém 
objemu tunokilometrů z činností v oblasti 
mezinárodního civilního letectví je nižší 
než 1 %, roven nule. Zeměmi, které jsou 
pro účely tohoto návrhu považovány za 
rozvojové, jsou země, které v době přijetí 
tohoto návrhu využívají preferenční přístup 
na trh Unie v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 
2013 zařazeny Světovou bankou mezi 
země s vysokými nebo vyššími středními 
příjmy.]

Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, 
jež má být uplatňováno od roku 2020, je 
v období 2014–2016 procentní podíl 
uplatnitelný na lety mezi členskými 
zeměmi EHP a zeměmi, které jsou zeměmi 
rozvojovými a jejichž podíl na celkovém 
objemu tunokilometrů z činností v oblasti 
mezinárodního civilního letectví je nižší 
než 1 %, roven nule. Zeměmi, které jsou 
pro účely tohoto návrhu považovány za 
rozvojové, jsou země, které v době přijetí 
tohoto návrhu využívají preferenční přístup 
na trh Unie v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 
2013 zařazeny Světovou bankou mezi 
země s vysokými nebo vyššími středními 
příjmy.]

Or. en
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