
AM\925259SK.doc PE504.161v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2012/0328(COD)

28.1.2013

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
8 – 24

Návrh správy
Peter Liese
(PE502.041v01-00)

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

Návrh rozhodnutia
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))



PE504.161v01-00 2/15 AM\925259SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\925259SK.doc 3/15 PE504.161v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
 Návrh rozhodnutia

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh vytvára zlý precedens, oslabuje predvídateľnosť pre subjekty z odvetvia letectva na 
trhu a je v rozpore s cieľmi lepšej právnej regulácie. Okrem toho v očiach vonkajšieho sveta 
poškodzuje dôveryhodnosť právnych predpisov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Matthias Groote

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na článok 2 ods. 2 Kjótskeho 
protokolu, ktorý bol schválený 
rozhodnutím Rady z 25. apríla 2002, ktoré 
sa týka schválenia Kjótskeho protokolu 
k Rámcovému dohovoru Organizácie 
Spojených národov o klimatických 
zmenách a spoločnom plnení záväzkov 
z neho vyplývajúcich v mene Európskeho 
spoločenstva (2002/358/ES),

Or. de



PE504.161v01-00 4/15 AM\925259SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Záväzok Únie týkajúci sa zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2020 
sa vzťahuje aj na emisie CO2
pochádzajúce z medzinárodných letov, 
a preto je zjavné, že odvetvie letectva sa 
musí podieľať na plnení klimatických 
cieľov Únie. Ak bude vplyv odvetvia 
letectva na zmenu klímy rásť súčasným 
tempom, vo významnej miere by sa tým 
zmarilo úsilie ostatných odvetví o zníženie 
emisií. Treba tiež poznamenať, že odvetvie 
letectva využíva mnohé dotácie; na rozdiel
od iných služieb pre spotrebiteľov v Únii
nepodlieha dani z pridanej hodnoty, pre 
činnosť v oblasti letectva neexistuje daň 
na palivo a odvetvie ťaží z veľmi štedrých 
pravidiel štátnej pomoci stanovených
v oznámení Komisie z 9. decembra 2005 
s názvom Usmernenia Spoločenstva 
týkajúce sa financovania letísk a štátnej 
pomoci na začatie činnosti pre letecké 
spoločnosti s odletom z regionálnych 
letísk.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom uľahčiť a stimulovať pokrok 
je žiaduce odložiť presadzovanie 
požiadaviek týkajúcich sa príletov do letísk 

(2) S cieľom uľahčiť a stimulovať pokrok 
pri plnení spoločného záväzku členských 
štátov ICAO zaoberať sa emisiami 
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a odletov z letísk mimo Únie a v oblastiach 
s úzkymi hospodárskymi väzbami s Úniou 
a so spoločným záväzkom riešiť zmenu 
klímy, ktoré sa uplatňujú pred konaním 
zhromaždenia ICAO v roku 2013. Nemali 
by sa preto prijať opatrenia proti 
prevádzkovateľom lietadiel v súvislosti s 
požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, ktoré sa uplatňujú pred 1. 
januárom 2014 v prípade nahlasovania 
overených emisií a zodpovedajúceho 
odovzdávania kvót z príletov do takýchto 
letísk a odletov z nich. Prevádzkovatelia 
lietadiel, ktorí chcú aj naďalej plniť tieto 
požiadavky, by mali mať možnosť tak 
urobiť.

z letectva na celosvetovej úrovni je žiaduce 
odložiť presadzovanie požiadaviek 
týkajúcich sa príletov do letísk a odletov 
z letísk mimo Únie a mimo štátov EZVO, 
ktoré do svojich právnych predpisov
začlenili smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve. 
Nemali by sa preto prijať opatrenia proti 
prevádzkovateľom lietadiel v súvislosti 
s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými 
kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve, ktoré sa uplatňujú pred 1. 
májom 2014 v prípade nahlasovania 
overených emisií a zodpovedajúceho 
odovzdávania kvót z príletov do takýchto 
letísk a odletov z nich. Prevádzkovatelia 
lietadiel, ktorí chcú aj naďalej plniť tieto 
požiadavky, by mali mať možnosť tak 
urobiť.

Or. en

Odôvodnenie

Predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa riadne rozlišuje medzi štátmi, ktoré 
uplatňujú smernicu, a tretími krajinami a pripomína, že záväzok zaoberať sa emisiami 
letectva je spoločným záväzkom členských krajín ICAO, nielen členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Martin Callanan

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Európska únia podporuje 
zhromaždenie ICAO v tom, aby prijalo 
celosvetové trhové opatrenie
s realistickým harmonogramom 
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vykonávania a rámcom na uľahčenie 
komplexného uplatňovania 
vnútroštátnych a regionálnych trhových 
opatrení v oblasti medzinárodnej leteckej 
dopravy, a to ešte pred začatím 
uplatňovania celosvetového trhového 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by umožnil vyhnúť sa potenciálne dvojzmyselnému
zneniu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť prebiehajúce rokovania, čo by mohlo nechtiac 
negatívne ovplyvniť ďalšie rokujúce strany v ICAO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Peter Liese

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V záujme budovania dôvery v systém 
Únie na obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov na 
medzinárodnej úrovni by sa príjmy 
pochádzajúce z obchodovania s kvótami 
formou aukcie alebo rovnaká suma, ak to 
vyžadujú základné rozpočtové zásady 
členského štátu, ako napríklad jednotnosť 
a univerzálnosť, mali použiť na zníženie 
emisií skleníkových plynov, prispôsobenie 
sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii 
a tretích krajinách, financovanie výskumu 
a vývoja zameraného na zmiernenie 
a prispôsobenie a na pokrytie nákladov na 
správu systému Spoločenstva. Príjmy 
získané z obchodovania formou aukcie by 
sa tiež mali použiť na dopravu s nízkou 
úrovňou emisií. Výnosy z obchodovania 
formou aukcie by sa mali využívať najmä 
na financovanie príspevkov do Fondu 
globálnej energetickej účinnosti 
a obnoviteľnej energie a Zeleného 
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klimatického fondu v rámci UNFCCC 
a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu 
a uľahčia prispôsobenie sa v rozvojových 
krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Počas rokovaní o súčasnej smernici Európsky parlament trval na jasnom, právne záväznom 
vyčlenení. V tom čase to členské štáty neboli pripravené prijať a v smernici sa uvádza iba 
odporúčanie. Keby členské štáty prijali oveľa jasnejší záväzok, uľahčilo by sa tým prijatie 
systému EÚ. Mohli by sa vytvoriť spoločné výskumné projekty s tretími krajinami týkajúce sa 
technológií na zníženie emisií v odvetví letectva. Príspevok na prispôsobenie a zmiernenie 
vrátane dvoch fondov OSN by boli veľmi užitočné na uľahčenie podpory rozvojových krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V záujme budovania dôvery v systém 
Únie na obchodovanie s emisnými 
kvótami skleníkových plynov na 
medzinárodnej úrovni by sa všetky príjmy 
vyplývajúce z uplatňovania systému Únie 
na odvetvie letectva mali použiť na 
zmiernenie vplyvu týchto emisií na životné 
prostredie a mali by sa podieľať na 
medzinárodnom financovaní opatrení na 
boj so zmenou klímy v súlade s UNFCCC.
Ako súčasť dohody týkajúcej sa účinného,
trasou podmieneného celosvetového 
trhového opatrenia s významným 
potenciálom znížiť vplyv letectva na 
zmenu klímy, by sa Únia mala zaviazať aj 
k prevedeniu všetkých príjmov 
vytvorených takýmto opatrením do 
Zeleného klimatického fondu v rámci 
UNFCCC s cieľom zohľadniť zásadu 
spoločnej, no rozdielnej zodpovednosti
a príslušných možností.
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Or. en

Odôvodnenie

Keby EÚ schválila príjmy, ktoré sú určené na medzinárodné financovanie opatrení na boj so 
zmenou klímy, uľahčil by sa pokrok smerom k celosvetovému trhovému opatreniu v letectve. 
Európska únia sa v Kodanskej dohode a následných rozhodnutiach konferencie strán (COP) 
UNFCCC zaviazala k zvýšeniu celkového medzinárodného financovania opatrení na boj so 
zmenou klímy určeného na opatrenia rozvojových krajín na boj so zmenou klímy – na 100 
miliárd USD ročne do roku 2020. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) by mal 
aj naďalej pokrývať odvetvie medzinárodného letectva, až pokiaľ sa nezavedie účinný 
celosvetový systém s významným dosahom na obmedzenie vplyvov na zmenu klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 – poznámka pod čiarou 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vrátane štátov EZVO, krajín, ktoré s 
Úniou podpísali zmluvu o pristúpení, a 
závislých území a území členských štátov 
EHP.

1. Vrátane štátov EHP, krajín, ktoré 
s Úniou podpísali zmluvu o pristúpení, 
a závislých území a území členských štátov 
EHP.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky krajiny EZVO súhlasili so začlenením smernice 2003/87/ES do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov. Urobili tak len štáty EZVO, ktoré sú zároveň aj členmi 
EHP (t. j. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ale nie Švajčiarsko). V texte by sa preto malo 
odkazovať na štáty EHP, nie na štáty EZVO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom predísť narušeniu 
hospodárskej súťaže by sa táto výnimka 
mala uplatňovať len v súvislosti s 
prevádzkovateľmi lietadiel, ktorí buď 
nezískali bezplatné kvóty, alebo ktorí 
vrátili všetky bezplatné kvóty, ktoré im 
boli pridelené v súvislosti s takýmito 
činnosťami v roku 2012. Z rovnakého 
dôvodu by sa tieto kvóty nemali 
zohľadňovať na účely výpočtu nárokov na 
použitie medzinárodných kreditov v rámci 
smernice 2003/87/ES.

(3) S cieľom predísť narušeniu 
hospodárskej súťaže by sa táto výnimka 
mala uplatňovať len v súvislosti 
s prevádzkovateľmi lietadiel, ktorí buď 
nezískali bezplatné kvóty, alebo ktorí 
vrátili všetky bezplatné kvóty, ktoré im 
boli pridelené v súvislosti s takýmito 
činnosťami v roku 2012. Z rovnakého 
dôvodu by sa tieto kvóty nemali 
zohľadňovať na účely výpočtu nárokov na 
použitie medzinárodných kreditov v rámci 
smernice 2003/87/ES, s výnimkou kreditov 
získaných pred nadobudnutím účinnosti 
tohto rozhodnutia.

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa, že je dôležité zabezpečiť právnu istotu a nepotrestať poctivé podniky, ktoré sa na 
uplatňovanie smernice v oblasti letectva pripravovali počas celého roka 2012. Týmto 
ustanovením by sa zároveň zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie medzi prevádzkovateľmi, a to 
bez ohľadu na to, či sa na nich táto výnimka vzťahuje alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Matthias Groote

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Pozastavenie začlenenia 
medzikontinentálnych letov do systému 
EÚ na obchodovanie s emisiami (EU 
ETS) do septembra 2013 predstavuje 
výnimku s cieľom urýchliť rokovania
v rámci ICAO a dospieť k záveru. Ak 
nedôjde k dohode o konkrétnom pláne, 
záväzných cieľoch a trhových opatreniach 
na zníženie emisií v leteckej doprave, EU 
ETS sa bude opäť vzťahovať na všetky 
medzinárodné lety.



PE504.161v01-00 10/15 AM\925259SK.doc

SK

Or. de

Odôvodnenie

Je nutné absolútne zreteľne stanoviť, že sa ICAO udelí iba čas na to, aby dosiahnutý pokrok 
priviedla ku konkrétnemu záveru. V prípade, že sa to nepodarí, neexistuje žiadna iná možnosť 
než obnovenie platnosti EU ETS pre všetky lety.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Martin Callanan

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) S cieľom predísť narušeniu 
hospodárskej súťaže a oslabeniu 
environmentálnej integrity systému Únie 
by sa súčasná výnimka mala uplatňovať 
len jeden rok. Ďalšie legislatívne
opatrenia na úrovni Únie by boli vhodné 
len vtedy, ak sa v riešení emisií 
medzinárodného letectva dosiahne jasný 
a dostatočný pokrok na zhromaždení 
ICAO.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by opäť umožnil vyhnúť sa zneniu, ktoré by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť prebiehajúce rokovania, čo by mohlo nechtiac negatívne ovplyvniť 
ďalšie rokujúce strany v ICAO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Európska únia sa zaväzuje znížiť 
svoje emisie CO2 vrátane emisií 
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pochádzajúcich z letectva. Na to, aby sa 
dosiahlo významné zníženie emisií, by sa 
na žiadne konkrétne odvetvie 
hospodárstva Únie nemala uplatňovať 
výnimka. V tejto súvislosti treba
poznamenať, že odvetvie letectva využíva 
mnohé dotácie, keďže nepodlieha dani 
z pridanej hodnoty a pre činnosť v oblasti 
letectva neexistuje daň na palivo. Odvetvie 
okrem toho ťaží aj z veľmi štedrých 
pravidiel štátnej pomoci stanovených 
v oznámení Komisie z 9. decembra 2005 
s názvom Usmernenia Spoločenstva 
týkajúce sa financovania letísk a štátnej 
pomoci na začatie činnosti pre letecké 
spoločnosti s odletom z regionálnych 
letísk.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 16 smernice 
2003/87/ES členské štáty nesmú prijať 
opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel 
v súvislosti s požiadavkami stanovenými v 
článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 
smernice 2003/87/ES, ktoré sa uplatňujú 
pred 1. januárom 2014, v súvislosti s
príletmi do letísk a odletmi z letísk v 
krajinách mimo Európskej únie, ktoré nie 
sú členmi EZVO, závislými územiami a 
územiami členských štátov EHP alebo 
krajinami, ktoré s Úniou podpísali zmluvu 
o pristúpení, v prípade, ak takýmto 
prevádzkovateľom lietadiel neboli v 
súvislosti s rokom 2012 a s takouto 
činnosťou vydané bezplatné kvóty, alebo v 
prípade, že im takéto kvóty boli vydané, ak 

Odchylne od článku 16 smernice 
2003/87/ES členské štáty nesmú prijať 
opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel 
v súvislosti s požiadavkami stanovenými 
v článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 
smernice 2003/87/ES, ktoré sa uplatňujú 
pred 1. májom 2014, v súvislosti 
s činnosťou v rámci Európskej únie 
a s odletmi z letísk v krajinách mimo 
Európskej únie v prípade, ak takýmto 
prevádzkovateľom lietadiel neboli 
v súvislosti s príslušným rokom a s takouto 
činnosťou vydané bezplatné kvóty, alebo 
v prípade, že im takéto kvóty boli vydané, 
ak prevádzkovatelia lietadiel vrátili 
zodpovedajúce množstvo kvót členským 
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prevádzkovatelia lietadiel vrátili 
zodpovedajúce množstvo kvót členským 
štátom na zrušenie.

štátom na zrušenie.

Or. en

Odôvodnenie

Pozastavenie by sa malo vzťahovať aj na lety v rámci EÚ, aby sa predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže. Okrem toho by malo pokrývať aj roky 2012 a 2013. Dopravcom EÚ to 
poskytne právnu istotu v súvislosti s ich záväzkami na rok 2013. Ak ICAO prijme rámec na 
konci roku 2013, pozastavenie sa musí vzťahovať na rok 2013. Návrhom by sa mal rozšíriť 
rozsah pôsobnosti smernice o EU ETS, a to jednostranne zahrnúť členské štáty EZVO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 16 smernice 
2003/87/ES členské štáty nesmú prijať 
opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel 
v súvislosti s požiadavkami stanovenými v 
článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 
smernice 2003/87/ES, ktoré sa uplatňujú 
pred 1. januárom 2014, v súvislosti s 
príletmi do letísk a odletmi z letísk v 
krajinách mimo Európskej únie, ktoré nie 
sú členmi EZVO, závislými územiami a 
územiami členských štátov EHP alebo 
krajinami, ktoré s Úniou podpísali zmluvu 
o pristúpení, v prípade, ak takýmto 
prevádzkovateľom lietadiel neboli v 
súvislosti s rokom 2012 a s takouto 
činnosťou vydané bezplatné kvóty, alebo v 
prípade, že im takéto kvóty boli vydané, ak 
prevádzkovatelia lietadiel vrátili 
zodpovedajúce množstvo kvót členským 
štátom na zrušenie.

Odchylne od článku 16 smernice 
2003/87/ES členské štáty nesmú prijať 
opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel 
v súvislosti s požiadavkami stanovenými 
v článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 
smernice 2003/87/ES, ktoré sa uplatňujú 
pred 1. januárom 2014, v súvislosti 
s príletmi do letísk a odletmi z letísk 
v krajinách mimo Európskej únie, ktoré nie 
sú členmi EHP, závislými územiami 
a územiami členských štátov EHP alebo 
krajinami, ktoré s Úniou podpísali zmluvu 
o pristúpení, v prípade, ak takýmto 
prevádzkovateľom lietadiel neboli 
v súvislosti s rokom 2012 a s takouto 
činnosťou vydané bezplatné kvóty, alebo 
v prípade, že im takéto kvóty boli vydané, 
ak prevádzkovatelia lietadiel vrátili 
zodpovedajúce množstvo kvót členským 
štátom na zrušenie.

Or. en
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Odôvodnenie

Nie všetky krajiny EZVO súhlasili so začlenením smernice 2003/87/ES do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov. Urobili tak len štáty EZVO, ktoré sú zároveň aj členmi 
EHP (t. j. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ale nie Švajčiarsko). V texte by sa preto malo 
odkazovať na štáty EHP, nie na štáty EZVO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kvóty zrušené podľa článku 2 sa 
nezohľadňujú na účely výpočtu nárokov na 
použitie medzinárodných kreditov v rámci 
smernice 2003/87/ES.

Kvóty zrušené podľa článku 2 sa 
nezohľadňujú na účely výpočtu nárokov na 
použitie medzinárodných kreditov v rámci 
smernice 2003/87/ES. Medzinárodné 
kredity, ktoré leteckí prevádzkovatelia 
získajú pred nadobudnutím účinnosti 
tohto rozhodnutia v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady
2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES 
s cieľom začleniť činnosti leteckej 
dopravy do systému obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v rámci Spoločenstva1, sa môžu v roku 
2013 použiť v rozmedzí 15 % ich 
zrušených alebo vrátených kvót.
____________
1 Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa, že je dôležité zabezpečiť právnu istotu a nepotrestať poctivé podniky, ktoré sa na 
uplatňovanie smernice v oblasti letectva pripravovali počas celého roka 2012. Týmto 
ustanovením by sa zároveň zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie medzi prevádzkovateľmi, a to 
bez ohľadu na to, či sa na nich táto výnimka vzťahuje alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Peter Liese
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Návrh rozhodnutia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Členské štáty použijú príjmy 
pochádzajúce z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na financovanie 
medzinárodného úsilia zameraného na 
boj so zmenou klímy, najmä na zníženie 
emisií skleníkových plynov a na 
prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy 
v rozvojových krajinách, ako aj na
financovanie výskumu a vývoja 
zameraného na zmiernenie 
a prispôsobenie sa, najmä vrátane 
výskumu a vývoja v oblastiach letectva 
a leteckej dopravy. Príjmy získané 
z obchodovania formou aukcie by sa tiež 
mali použiť na dopravu s nízkou úrovňou 
emisií. Výnosy z obchodovania formou 
aukcie by sa mali využívať najmä na 
financovanie príspevkov do Fondu 
globálnej energetickej účinnosti 
a obnoviteľnej energie a Zeleného 
klimatického fondu v rámci UNFCCC 
a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Počas rokovaní o súčasnej smernici Európsky parlament trval na jasnom, právne záväznom 
vyčlenení. V tom čase to členské štáty neboli pripravené prijať a v smernici sa uvádza iba 
odporúčanie. Keby členské štáty prijali oveľa jasnejší záväzok, uľahčilo by sa tým prijatie 
systému EÚ. Mohli by sa vytvoriť spoločné výskumné projekty s tretími krajinami týkajúce sa 
technológií na zníženie emisií v odvetví letectva. Ich príspevok na prispôsobenie a zmiernenie 
vrátane dvoch fondov OSN by boli veľmi užitočné na uľahčenie podpory rozvojových krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Satu Hassi, Sabine Wils
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Návrh rozhodnutia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Článok 3d ods. 4 smernice 2003/87/ES sa 
nahrádza takto:
„Členské štáty použijú príjmy 
pochádzajúce z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na financovanie 
medzinárodného úsilia zameraného na 
boj so zmenou klímy, najmä na zníženie 
emisií skleníkových plynov a na 
prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy 
v rozvojových krajinách, ako aj na 
financovanie výskumu a vývoja 
zameraného na zmiernenie 
a prispôsobenie sa, najmä vrátane 
výskumu a vývoja v oblastiach letectva 
a leteckej dopravy. Výnosy 
z obchodovania formou aukcie by sa mali 
využívať najmä na financovanie 
príspevkov do Fondu globálnej 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie a opatrení, ktoré zabránia 
odlesňovaniu.
Členské štáty Komisiu pravidelne 
informujú o opatreniach prijatých 
v súlade s týmto odsekom.“

Or. en

Odôvodnenie

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) by mal aj naďalej pokrývať odvetvie 
medzinárodného letectva, až pokiaľ sa nezavedie účinný celosvetový systém s významným 
dosahom na obmedzenie vplyvov na zmenu klímy. V záujme budovania dôvery v systém EÚ by 
sa všetky príjmy mali jednoznačne vyčleniť na medzinárodné financovanie opatrení na boj so 
zmenou klímy vrátane financovania výskumu a vývoja na zníženie vplyvu odvetvia na zmenu 
klímy.


