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Pozměňovací návrh 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Návrh vytváří nežádoucí precedent, snižuje míru předvídatelnosti pro subjekty působící na 
trhu v leteckém odvětví a je v rozporu s cílem zvyšování úrovně právních předpisů. Poškozuje 
rovněž důvěryhodnost právních předpisů EU pro vnější svět.

Pozměňovací návrh 9
Matthias Groote

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

na základě čl. 2 odst. 2 Kjótského 
protokolu, který byl přijat rozhodnutím 
Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 
o schválení Kjótského protokolu k 
Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
jménem Evropského společenství a o 
společném plnění závazků z něj 
vyplývajících,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Součástí závazku, který Unie přijala v 
souvislosti se snížením objemu emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 je i 
závazek týkající se snížení objemu emisí 
CO2 v rámci mezinárodní letecké dopravy, 
a je tudíž zřejmé, že letectví musí k plnění 
cílů Unie v oblasti klimatu přispět svým 
dílem. Pokud by dopad leteckého odvětví 
na změnu klimatu rostl i nadále stejným 
tempem, značně by to omezilo efekt 
snížení emisí, kterého dosáhla jiná 
odvětví. Je třeba také uvést, že letecké 
odvětví je mnoha způsoby podporováno; 
na rozdíl od ostatních odvětví spotřebních 
služeb v Unii nepodléhá dani z přidané 
hodnoty, vybírána není ani daň z 
leteckého paliva a toto odvětví je 
podporováno na základě velmi 
velkorysých pravidel o poskytování státní 
podpory, která jsou uvedena ve sdělení 
Komise ze dne 9. prosince 2005 nazvaném 
„Pokyny Společenství pro financování 
letišť a pro státní podpory na zahájení 
činnosti pro letecké společnosti s odletem 
z regionálních letišť “.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K usnadnění tohoto pokroku a 
urychlení postupu je vhodné před 
shromážděním ICAO v roce 2013 odložit 
uplatňování existujících požadavků 
týkajících se letů na letiště a z letišť mimo 
Unii a oblasti s úzkými hospodářskými 
vazbami na Unii a společným závazkem k 

(2) K usnadnění tohoto pokroku a 
urychlení přijetí společného závazku 
členských států organizace ICAO, pokud 
jde o snížení objemu emisí z letecké 
dopravy na celosvětové úrovni, je vhodné 
odložit uplatňování existujících požadavků 
týkajících se letů na letiště a z letišť mimo 
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boji proti změně klimatu. Proti 
provozovatelům letadel by se proto neměla 
přijímat žádná opatření týkající se 
požadavků na vykazování ověřených emisí 
a odpovídající vyřazení povolenek z letů 
přilétajících na taková letiště a z nich 
odlétajících, které vyplývají ze směrnice 
2003/87/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů ve 
Společenství a které vznikly před dnem 1. 
ledna 2014. Provozovatelé letadel, kteří 
chtějí tyto požadavky i nadále splňovat, by 
měli mít možnost v plnění pokračovat.

Unii a mimo státy ESVO, které do svých 
právních předpisů začlenily ustanovení 
směrnice 2003/87/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství. Proti provozovatelům 
letadel by se proto neměla přijímat žádná 
opatření týkající se požadavků na 
vykazování ověřených emisí a odpovídající 
vyřazení povolenek z letů přilétajících na 
taková letiště a z nich odlétajících, které 
vyplývají ze směrnice 2003/87/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. 
října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a které 
vznikly před dnem 1. května 2014.
Provozovatelé letadel, kteří chtějí tyto 
požadavky i nadále splňovat, by měli mít 
možnost v plnění pokračovat.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh činí řádný rozdíl mezi státy, které ustanovení směrnice provádějí, a 
třetími zeměmi a připomíná, že závazek týkající se snížení objemu emisí z letecké dopravy je 
společným závazkem členských států organizace ICAO, nejen EU.

Pozměňovací návrh 12
Martin Callanan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Evropská unie vyzývá shromáždění 
ICAO, aby přijalo celosvětové tržní 
opatření s realistickým časovým plánem 
pro jeho provedení a rámec pro 
usnadnění komplexního uplatnění 
národních a regionálních tržních opatření 
v oblasti mezinárodní letecké dopravy 
před zavedením celosvětového tržního 
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opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem by se mělo zamezit používání potenciálně zastrašujících 
prohlášení, která by mohla probíhající rozhovory narušit a v jejichž důsledku by se mohly 
nedopatřením vzbudit obavy vyjednávacích stran v rámci ICAO. 

Pozměňovací návrh 13
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Má-li se na mezinárodní úrovni 
budovat důvěra v systém Unie pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, měly by být příjmy z 
dražeb povolenek či veškeré odpovídající 
částky, pokud tak stanovují nadřazené 
rozpočtové zásady příslušných členských 
států (např. zásada jednoty a obecnosti), 
používány ke snižování emisí 
skleníkových plynů, k adaptaci na dopad 
změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, 
k financování výzkumu a vývoje v oblasti 
zmírňování dopadu změny klimatu a 
adaptace na ni a k pokrytí nákladů na 
správu tohoto unijního systému. 
Prostředky získané z dražeb by rovněž 
měly být použity na dopravu s nízkými 
hodnotami emisí. Výnosy z dražeb by měly 
být zejména použity na financování 
příspěvků do Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii a do Zeleného fondu pro změnu 
klimatu zřízeného v rámci Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu a na opatření proti 
odlesňování a na usnadnění adaptace 
rozvojových zemí.
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Or. en

Odůvodnění

Při vyjednávání o této směrnici trval Evropský parlament na tom, aby byl pro získané 
prostředky stanoven jasný a právně závazný způsob využití. V té době nebyly členské státy 
tento požadavek přijmout, a proto je ve směrnici zahrnuto pouze doporučení. Pokud však 
členské státy přijmou v této věci mnohem jasnější závazek, akceptace systému EU tím bude 
usnadněna. Společné výzkumné projekty v oblasti technologií pro snížení emisí v letecké 
dopravě by se mohly realizovat za účasti třetích zemí. Finanční prostředky zaměřené na 
zmírňování dopadu změny klimatu a adaptaci na ni i příspěvky do obou zmíněných fondů OSN 
by byly velmi užitečné z hlediska podpory rozvojových zemí.

Pozměňovací návrh 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Má-li se na mezinárodní úrovni 
budovat důvěra v systém Unie pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, měly by být veškeré 
příjmy plynoucí z uplatňování tohoto 
systému Unie na odvětví letectví použity 
na zmírňování dopadu těchto emisí na 
životní prostředí a na příspěvky do 
mezinárodního fondu pro klima v rámci 
Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu.   V rámci 
dohody o účinném celosvětovém tržním 
opatření, které bude prováděno na 
základě konkrétního plánu a které bude 
mít výrazný potenciál snížení dopadu 
letecké dopravy na klima, by se měla Unie 
v zájmu dodržování zásady o společných, 
avšak diferencovaných povinnostech a 
odpovídajících schopnostech rovněž 
zavázat k tomu, že bude veškeré příjmy 
generované tímto opatřením věnovat do 
Zeleného fondu pro změnu klimatu 
zřízeného v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu.
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Or. en

Odůvodnění

Pokrok v práci na globálním tržním opatření pro oblast letecké dopravy lze usnadnit tím, že 
se příjmy EU v této oblasti vyčlenění na příspěvky do mezinárodních fondů zaměřených na 
problematiku změny klimatu. EU se v Kodani a následně na konferenci smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu zavázala k tomu, že do roku 2020 navýší celkový 
objem prostředků mezinárodních fondů na ochranu klimatu určených na opatření rozvojových 
zemí v této oblasti na 100 miliard USD ročně. Systém EU pro obchodování s emisemi by měl i 
nadále zahrnovat leteckou dopravu, a to do doby, než bude zaveden účinný globální systém, 
jež bude dopad letecké dopravy na klima výrazně omezovat. 

Pozměňovací návrh 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 – poznámka pod čarou 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Včetně států ESVO, zemí, které s Unií 
podepsaly smlouvu o přistoupení, a 
závislých území a území členských států 
EHP.

1. Včetně států EHP, zemí, které s Unií 
podepsaly smlouvu o přistoupení, a 
závislých území a území členských států 
EHP.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny státy ESVO souhlasily s tím, že začlení ustanovení směrnice 2003/87/ES do svých 
vnitrostátních předpisů. Učinily tak pouze ty státy ESVO, které jsou rovněž členy EHP (tj. 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko, ale nikoli Švýcarsko). Text návrhu by se proto měl 
odkazovat na státy EHP, a nikoli státy ESVO.

Pozměňovací návrh 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by se tato odchylka 

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by se tato odchylka 
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vztahovat pouze na provozovatele letadel, 
kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny 
bezplatné povolenky, které jim byly na 
takové činnosti přiděleny v roce 2012. Ze 
stejného důvodu by tyto povolenky neměly 
být brány v úvahu pro účely výpočtu práv 
na použití mezinárodních kreditů v rámci 
směrnice 2003/87/ES.

vztahovat pouze na provozovatele letadel, 
kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny 
bezplatné povolenky, které jim byly na 
takové činnosti přiděleny v roce 2012. Ze 
stejného důvodu by tyto povolenky neměly 
být brány v úvahu pro účely výpočtu práv 
na použití mezinárodních kreditů v rámci 
směrnice 2003/87/ES, s výjimkou těch 
kreditů, které byly získány před vstupem 
toho rozhodnutí v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité nastolit právní jistotu a nepenalizovat poctivé podniky, které se na vstup této 
směrnice v platnost v průběhu roku 2012 připravovaly. Tímto ustanovením se zároveň 
zajišťuje rovnost mezi provozovateli bez ohledu na to, zda se na ně stávající výjimka vztahuje 
či nikoli.

Pozměňovací návrh 17
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ustanovení o tom, že systém Unie pro 
obchodování s emisemi (EU ETS) se 
nebude do září 2013 vztahovat na 
mezikontinentální lety, představuje 
výjimku, na jejímž základě se má pokročit 
a dospět k určitému při jednáních v rámci 
ICAO. Pokud však nedojde ke shodě 
ohledně konkrétního plánu, závazných 
cílů a tržních opatření ke snížení objemu 
emisí v letecké dopravě, bude se systém 
EU ETS znovu uplatňovat na všechny 
mezinárodní lety.

Or. de

Odůvodnění

Je nutno zcela jasně stanovit, že ICAO má k dispozici pouze čas na to, aby na základě 
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dosaženého pokroku dospěla k nějakému konkrétnímu závěru. Pokud by se to nepodařilo, 
zbývala by pouze možnost, aby se všechny lety opět do systému EU ETS zahrnuly.

Pozměňovací návrh 18
Martin Callanan

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Nemá-li dojít k narušení hospodářské 
soutěže a oslabení environmentální 
integrity systému Unie, měla by být 
stávající odchylka uplatňována jeden rok. 
Další legislativní kroky na úrovni Unie by 
byly vhodné, pouze pokud bude na 
shromáždění ICAO učiněn v řešení otázky 
emisí z mezinárodní letecké dopravy jasný 
a dostatečný pokrok.

Or. en

Odůvodnění

I tímto pozměňovacím návrhem by se mělo zamezit prohlášením, která by mohla probíhající 
rozhovory narušit a v jejichž důsledku by se mohly nedopatřením vzbudit obavy vyjednávacích 
stran v rámci ICAO. 

Pozměňovací návrh 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Unie je odhodlána snížit své emise 
CO2 včetně emisí z letecké dopravy. Má-li 
se dosáhnout výrazného snížení objemu 
emisí, neměla by se na žádné konkrétní 
odvětví unijního hospodářství uplatňovat 
výjimka. V této souvislosti je třeba 
připomenout, že odvětví letecké dopravy je 
mnoha způsoby podporováno, jelikož se 
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na něj nevztahuje daň z přidané hodnoty a 
žádná daň není uvalena ani na letecké 
palivo. Letecká doprava je rovněž 
podporována na základě velmi 
velkorysých pravidel o poskytování státní 
podpory, která jsou uvedena ve sdělení 
Komise ze dne 9. prosince 2005 nazvaném 
„Pokyny Společenství pro financování 
letišť a pro státní podpory na zahájení 
činnosti pro letecké společnosti s odletem 
z regionálních letišť “.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 16 směrnice 
2003/87/ES členské státy neučiní žádné 
opatření proti provozovatelům letadel 
týkající se požadavků uvedených v čl. 12 
odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 
2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. 
ledna 2014 a vztahují se na činnost 
směřující na letiště nebo z letišť v zemích 
mimo Evropskou unii, které nejsou členy 
ESVO, závislými územími a územími 
členských států EHP ani zeměmi, jež 
podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení,
pokud těmto provozovatelům letadel 
nebyly v roce 2012 na takovou činnost 
vydány bezplatné povolenky nebo v 
případě, že jim takové povolenky vydány 
byly, vrátili odpovídající počet povolenek 
členským státům ke zrušení.

Odchylně od článku 16 směrnice 
2003/87/ES členské státy neučiní žádné 
opatření proti provozovatelům letadel 
týkající se požadavků uvedených v čl. 12 
odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 
2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. 
května 2014 a vztahují se na činnost uvnitř 
Evropské unie a směřující z letišť v 
zemích mimo Evropskou unii, pokud těmto 
provozovatelům letadel nebyly v
příslušném roce na takovou činnost 
vydány bezplatné povolenky nebo v 
případě, že jim takové povolenky vydány 
byly, vrátili odpovídající počet povolenek 
členským státům ke zrušení.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li se předejít narušení hospodářské soutěže, měla by se výjimka vztahovat i na 
vnitrounijní lety. Vztahovat by se měla i na roky 2012 a 2013, což zajistí právní jistotu 
přepravcům EU, pokud jde o jejich povinnosti pro rok 2013. Pokud ICAO přijme rámec až 
na konci roku 2013, bude se muset tato výjimka uplatnit i na rok 2013. Na základě návrhu by 
se mělo rozšířit pole působnosti směrnice o EU ETS, konkrétně řečeno, jednostranně by se do 
něj měly zahrnout členské státy ESVO.

Pozměňovací návrh 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Odchylně od článku 16 směrnice 
2003/87/ES členské státy neučiní žádné 
opatření proti provozovatelům letadel 
týkající se požadavků uvedených v čl. 12 
odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 
2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. 
ledna 2014 a vztahují se na činnost 
směřující na letiště nebo z letišť v zemích 
mimo Evropskou unii, které nejsou členy 
ESVO, závislými územími a územími 
členských států EHP ani zeměmi, jež 
podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, 
pokud těmto provozovatelům letadel 
nebyly v roce 2012 na takovou činnost 
vydány bezplatné povolenky nebo v 
případě, že jim takové povolenky vydány 
byly, vrátili odpovídající počet povolenek 
členským státům ke zrušení.

Odchylně od článku 16 směrnice 
2003/87/ES členské státy neučiní žádné 
opatření proti provozovatelům letadel 
týkající se požadavků uvedených v čl. 12 
odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 
2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. 
ledna 2014 a vztahují se na činnost
směřující na letiště nebo z letišť v zemích 
mimo Evropskou unii, které nejsou členy 
EHP, závislými územími a územími 
členských států EHP ani zeměmi, jež 
podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, 
pokud těmto provozovatelům letadel 
nebyly v roce 2012 na takovou činnost 
vydány bezplatné povolenky nebo v 
případě, že jim takové povolenky vydány 
byly, vrátili odpovídající počet povolenek 
členským státům ke zrušení.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny státy ESVO souhlasily s tím, že začlení ustanovení směrnice 2003/87/ES do svých 
vnitrostátních předpisů. Učinily tak pouze ty státy ESVO, které jsou rovněž členy EHP (tj. 
Island, Lichtenštejnsko a Norsko, ale nikoli Švýcarsko). Text návrhu by se proto měl 
odkazovat na státy EHP, a nikoli státy ESVO.
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Pozměňovací návrh 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolenky zrušené podle článku 2 se 
neberou v úvahu pro účely výpočtu práv na 
použití mezinárodních kreditů v rámci 
směrnice 2003/87/ES.

Povolenky zrušené podle článku 2 se 
neberou v úvahu pro účely výpočtu práv na 
použití mezinárodních kreditů v rámci 
směrnice 2003/87/ES. Mezinárodní 
kredity, které provozovatelé získali před 
vstupem tohoto rozhodnutí v platnost v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 
19. listopadu 2008, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění 
činností v oblasti letectví do systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství1, se 
mohou použít v roce 2013 v maximálním 
rozsahu 15 % zrušených nebo vrácených 
povolenek.
____________
1 Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité nastolit právní jistotu a nepenalizovat poctivé podniky, které se na vstup této 
směrnice v platnost v průběhu roku 2012 připravovaly. Tímto ustanovením se zároveň 
zajišťuje rovnost mezi provozovateli bez ohledu na to, zda se na ně stávající výjimka vztahuje 
či nikoli.

Pozměňovací návrh 23
Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Členské státy použijí prostředky získané z 
dražeb povolenek na podporu 
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mezinárodního úsilí o řešení změny 
klimatu, zejména na snížení objemu emisí 
skleníkových plynů a na přizpůsobení se 
dopadu změny klimatu v rozvojových 
zemích a na financování výzkumu a 
vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny 
klimatu a adaptace na ni, a to zejména v 
oblasti letectví a letecké dopravy.  Příjmy 
získané z dražeb by rovněž měly být 
použity na dopravu s nízkou produkcí 
emisí. Výnosy z dražeb by měly být rovněž 
použity na financování příspěvků do 
Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii a do 
Zeleného fondu pro změnu klimatu 
zřízeného v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu a na opatření proti odlesňování.

Or. en

Odůvodnění

Při vyjednávání o této směrnici trval Evropský parlament na tom, aby byl pro získané 
prostředky stanoven jasný a právně závazný způsob využití. V té době nebyly členské státy 
tento požadavek přijmout, a proto je ve směrnici zahrnuto pouze doporučení. Pokud však 
členské státy přijmou v této věci mnohem jasnější závazek, akceptace systému EU tím bude 
usnadněna. Společné výzkumné projekty v oblasti technologií pro snížení emisí v letecké 
dopravě by se mohly realizovat za účasti třetích zemí. Finanční prostředky zaměřené na 
zmírňování dopadu změny klimatu a adaptaci na ni i příspěvky do obou zmíněných fondů OSN 
by byly velmi užitečné pro zprostředkování podpory rozvojových zemí.

Pozměňovací návrh 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Ve směrnici 2003/87/ES se čl. 3d odst. 4 
nahrazuje tímto:
„Členské státy použijí prostředky získané z 
dražeb povolenek na podporu 
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mezinárodního úsilí o řešení změny 
klimatu, zejména na snížení objemu emisí 
skleníkových plynů a na přizpůsobení se 
dopadu změny klimatu v rozvojových 
zemích a na financování výzkumu a 
vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny 
klimatu a adaptace na ni, a to zejména v 
oblasti letectví a letecké dopravy.  Výnosy 
z dražeb by měly být použity také 
na financování příspěvků do Globálního 
fondu pro energetickou účinnost 
a obnovitelnou energii a opatření proti 
odlesňování.
Členské státy pravidelně informují Komisi 
o opatřeních přijatých podle tohoto 
odstavce.“

Or. en

Odůvodnění

Systém EU pro obchodování s emisemi by měl i nadále zahrnovat leteckou dopravu, a to do 
doby, než bude zaveden účinný globální systém, jež bude dopad letecké dopravy na klima 
výrazně omezovat. Má-li systém Unie získat na mezinárodní úrovni větší důvěryhodnost, měly 
by se příjmy z dražeb jednoznačně vyčlenit na financování mezinárodních projektů v oblasti 
klimatu, a to i pokud jde o vývoj a výzkum zaměřený na snížení dopadu odvětví letecké 
dopravy na klima.


