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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2012)0697),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0385/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7–0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 
a odletov z letísk mimo Únie a v oblastiach 
s úzkymi hospodárskymi väzbami s Úniou 

(2) S cieľom uľahčiť a stimulovať pokrok 
je žiaduce odložiť presadzovanie 
požiadaviek týkajúcich sa príletov do letísk 
a odletov z letísk mimo Únie a v oblastiach 
s úzkymi hospodárskymi väzbami s Úniou 

                                               
1 Ú. v. EÚ C …
2 OJ C …
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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.

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 vykazovania overených 
emisií a so zodpovedajúcim odovzdávaním 
kvót z letov, ktoré prilietajú na takéto 
letiská a odlietajú z nich, 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 týkajú 
kalendárnych rokov 2010 až 2012. 
Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí chcú aj 
naďalej plniť tieto požiadavky, by mali 
mať možnosť tak urobiť.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že výnimka z článku 16 
smernice 2003/87/ES sa týka iba požiadaviek na kalendárny rok 2010-2012. S cieľom predísť 
potrebe transponovania tohto rozhodnutia členskými štátmi by sa mal rozsah pôsobnosti 
výnimky úplne objasniť, aby sa zabránilo akejkoľvek nejednoznačnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Európska únia očakáva, že 
zhromaždenie ICAO prijme celosvetové 
trhové opatrenie s realistickým 
harmonogramom jeho vykonávania a 
rámec 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
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Odôvodnenie

Treba jednoznačne uviesť, že očakávania EÚ od zhromaždenia ICAO sú úplne jasné a že nie 
každý výsledok môže byť považovaný za úspech.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

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 boli 
vydané v súvislosti s takýmito činnosťami 
za rok 2012. Z rovnakého dôvodu by sa 
tieto kvóty nemali zohľadňovať na účely 
výpočtu nárokov na použitie 
medzinárodných kreditov v rámci smernice 
2003/87/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Ako už bolo uvedené vyššie, formulácia by nemala nechávať žiadny priestor pre interpretáciu. 
Preto by malo byť jasne stanovené, že množstvo kvót, ktoré majú byť vrátené, vychádza z 
podielu overených tonokilometrov relevantných leteckých činností na základe referenčného 
roka 2010. Inak by prevádzkovatelia mohli toto množstvo interpretovať rozdielne. Okrem toho 
by sa malo objasniť, že iba kvóty v oblasti letectva na rok 2012 spĺňajú podmienky kvót, ktoré 
majú byť vrátené na účel zrušenia. Inak by došlo k narušeniu množstva kvót v obehu ako 
referenčného množstva pre 15 % kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie (pozri 
pozmeňujúci návrh 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Kvóty, ktoré takíto prevádzkovatelia 
nezískajú alebo vrátia, by sa mali zrušiť. 

(4) Kvóty v oblasti letectva na rok 2012, 
ktoré takíto prevádzkovatelia nezískajú 
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Množstvo kvót pre leteckú dopravu, s 
ktorými sa bude obchodovať formou 
aukcie, bude v súlade s článkom 3d ods. 1 
smernice 2003/87/ES,

alebo vrátia, by sa mali zrušiť. Množstvo 
kvót pre leteckú dopravu, s ktorými sa 
bude obchodovať formou aukcie, by sa 
malo znížiť v súlade s výpočtami Komisie, 
čo povedie k tomu, že sa v obehu bude 
nachádzať 15 % z celkového množstva 
kvót v oblasti letectva na rok 2012.

Or. en

Odôvodnenie

Bez tejto zmeny by neexistoval žiadny právny základ na zníženie množstvo kvót, s ktorými sa 
má obchodovať formou aukcie. V záujme umožnenia obchodovania formou aukcie s nižším 
množstvom kvót v súvislosti so zrušením bezplatných kvót podľa článku 2 musí rozhodnutie 
obsahovať výnimku z článku 3d smernice, najmä z odsekov 1 a 3. V dôsledku toho sa bude 
obchodovať formou dražby s 15 % z celkového množstva kvót v obehu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Aby nedošlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a oslabeniu environmentálnej 
integrity systému, mala by sa existujúca 
výnimka uplatňovať maximálne počas 
jedného roka. Ďalšie legislatívne 
opatrenia budú náležité len vtedy, ak sa 
počas zhromaždenia ICAO dosiahne jasný 
a dostatočný pokrok v oblasti emisií z 
medzinárodnej leteckej dopravy vrátane 
dosiahnutia dohody o celosvetových 
trhových opatreniach s realistickým 
harmonogramom uplatňovania, ako aj o 
nediskriminačným rámci, ktorý vytvára 
komplexné pokrytie emisií z 
medzinárodnej leteckej dopravy 
vnútroštátnymi a regionálnymi trhovými 
opatreniami, a to ešte pred začatím 
vykonávania celosvetového trhového 
opatrenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba objasniť, že návrh sa uplatňuje iba na jeden rok, a ak sa na zhromaždení ICAO v 
septembri 2013 nenájde vyhovujúce riešenie, uplatní sa smernica tak, ako sa plánovalo 
vrátane pokrytia medzikontinentálnych letov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 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 vzťahujúcimi 
sa na kalendárne roky 2010 až 2012
stanovenými v článku 12 ods. 2a a článku 
14 ods. 3 smernice 2003/87/ES 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 množstvo 
kvót v oblasti letectva na rok 2012, ktoré 
zodpovedá podielu overených 
tonokilometrov tejto činnosti v 
referenčnom roku 2010, členským štátom 
na zrušenie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť, že výnimka z článku 16 
smernice 2003/87/ES sa týka iba požiadaviek na kalendárny rok 2010-2012. S cieľom predísť 
potrebe transponovania tohto rozhodnutia členskými štátmi by sa mal rozsah pôsobnosti 
výnimky úplne objasniť, aby sa zabránilo akejkoľvek nejednoznačnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh7

Návrh rozhodnutia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zrušia všetky kvóty na rok 
2012, ktoré buď neboli vydané, alebo ktoré 
im v prípade, že boli vydané, boli vrátené, 
v súvislosti s príletmi do letísk uvedených 
v článku 1 a odletmi z nich.

Členské štáty zrušia všetky kvóty v oblasti 
letectva na rok 2012, ktoré buď neboli 
vydané, alebo ktoré im v prípade, že boli 
vydané, boli vrátené, v súvislosti s príletmi 
do letísk uvedených v článku 1 a odletmi z 
nich. Odchylne od článku 3d smernice 
2003/87/ES členské štáty dražia nižšie 
množstvo kvót v oblasti leteckej dopravy 
za rok 2012. Toto zníženie je úmerné 
nižšiemu množstvu celkových kvót v 
oblasti letectva, ktoré sú v obehu.

Or. en

Odôvodnenie

Bez tejto zmeny by neexistoval žiadny právny základ na zníženie množstvo kvót, s ktorými sa 
má obchodovať formou aukcie. V záujme umožnenia obchodovania formou aukcie s nižším 
množstvom kvót v súvislosti so zrušením bezplatných kvót podľa článku 2 musí rozhodnutie 
obsahovať výnimku z článku 3d smernice, najmä z odsekov 1 a 3. V dôsledku toho sa bude 
obchodovať formou dražby s 15 % z celkového množstva kvót v obehu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Existujúce právne predpisy:

V roku 2008 sa Európsky parlament a Rada ministrov po dlhom a dôkladnom zvažovaní 
dohodli na začlenení leteckej dopravy do systému EU ETS.

Rada tento právny predpis jednomyseľne podporila; Parlament ho podporil viac ako 90 %
hlasov. Dôvodom pre začlenenie letectva bola potreba riešiť rýchly nárast emisií 
skleníkových plynov z tohto odvetvia. Od roku 1990, ktorý je základným rokom pre Kjótsky 
protokol, vzrástli emisie skleníkových plynov v oblasti letectva približne o 100 %. To je 
v ostrom rozpore s nutnosťou znížiť ich a s cieľom udržať rast teplôt pod 2°C, ktorý podporilo 
medzinárodné spoločenstvo napríklad v Cancúne.
Ak by sme emisie leteckých spoločností neriešili, bolo by to nezodpovedné aj vzhľadom na 
konzistentnosť a spravodlivosť vo vzťahu k ostatným priemyselným odvetviam a k ostatným 
druhom dopravy, ktoré podliehajú regulácii EÚ a členských štátov. Systém obchodovania 
s emisiami platný pre letecké spoločnosti je v porovnaní s ostatnými priemyselnými 
odvetviami Európskej únie veľmi mierny. Letecký priemysel by mal svoje emisie znížiť do 
roku 2020 iba o 5 % v porovnaní s 21 % v prípade ostatných priemyselných odvetví a má 
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prístup k zníženiam z iných odvetví. V prípade leteckých spoločností sa formou aukcie 
obchoduje iba s 15 % kvót, zatiaľ čo v energetickom sektore je to 100 % a mnoho 
priemyselných odvetví má k dispozícii menej bezplatných kvót. Zaťaženie cestujúcich 
a leteckých spoločností je veľmi mierne. Podľa Európskej komisie by sa cena letenky pre 
medzikontinentálne lety zvýšila o menej ako 2 eurá, ak letecké spoločnosti nezarátajú do ceny 
certifikáty, ktoré dostali bezplatne. Mnoho európskych a mimoeurópskych leteckých 
spoločností už v dôsledku zavedenia systému EU ETC svoje ceny mierne zvýšilo. Napríklad 
spoločnosť Ryanair zvýšila cenu leteniek o 25 centov na každý let1. Mnohé dane a poplatky, 
ktoré zaviedli členské štáty EÚ a tretie krajiny, ako sú napríklad USA a India, predstavujú 
oveľa väčšiu záťaž.
„Cena ETS letu z londýnskeho letiska Heathrow do Šanghaja je nižšia ako šálka kávy na 
letisku Heathrow“ (J. G. Gerbrandy, podpredseda výboru ENVI).

Existujúce právne predpisy sa vzťahujú na všetky lety s odletom a/alebo pristátím
v Európe a ETS sa týka aj letov leteckých spoločností tretích krajín s odletom alebo pristátím 
v Európe. K začleneniu letov s príletom alebo odletom došlo najmä z environmentálnych 
dôvodov, pretože dve tretiny emisií produkujú medzikontinentálne lety a iba jednu tretinu 
lety v rámci Európskej únie. Toto ustanovenie bolo dôkladne preskúmané nielen právnikmi 
z Európskej komisie, ale aj nezávislými právnikmi, a z tohto preskúmania vyplynulo, že toto 
ustanovenie je úplne v súlade s medzinárodným právom.

Spochybnenie zo strany tretích krajín a kritické zhodnotenie

Už pred prijatím tejto právnej úpravy vyjadrili krajiny ako USA a Čína svoj nesúhlas so 
začlenením letov ich leteckých spoločností. Vzhľadom na právne preskúmanie a politické 
a environmentálne argumenty v prospech rovnakého zaobchádzania však Parlament a Rada 
rozhodli, že letecké spoločnosti tretích krajín budú začlenené na nediskriminačnom základe. 
Americké združenia leteckých spoločností a tri letecké spoločnosti USA napadli túto právnu 
úpravu podľa práva Spojeného kráľovstva a prípad bol predložený Súdnemu dvoru Európskej 
únie. Súdny dvor jednoznačne rozhodol, že táto právna úprava je v súlade 
s medzinárodným právom (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-366/10 z 21. decembra 
2011). Argumentom tretích krajín bolo, že by Európska únia účtovala ich leteckým 
spoločnostiam poplatky za používanie ich vlastného vzdušného priestoru, napríklad ak letecké 
spoločnosti prevádzkujú let vedúci nad územím USA. Tak tomu nie je, pretože EU ETS sa 
týka príletov a odletov z letísk a emisie za letu sú počítané metricky. Neide o zvláštnu 
charakteristiku EU ETS. Na podobnom princípe sa uplatňujú aj vnútroštátne dane a poplatky, 
napríklad v Spojenom kráľovstve a Nemecku. Letiskový poplatok účtovaný v Spojenom 
kráľovstve (Air Passenger Duty, ďalej len APD) je vyšší v prípade letu do Mexico City ako 
v prípade letu do kanadského Toronta. 

Let z Londýna do Mexico City
Po 1. apríli 2012 je za let obchodnou triedou 
z Londýna do Mexico City (približne 8000 km) 
účtovaný APD vo výške 162 GBP (195 EUR/257 
USD).

                                               
1 Ryanair prevádzkuje v prevažnej väčšine lety v rámci EÚ.
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Let z Londýna do Toronta

Za let do Toronta (približne 5600 km) je účtovaný 
APD vo výške iba 130 GBP (156 EUR/206 USD).

Rozdiel v cene je spôsobený rozdielnou 
vzdialenosťou. Veľká časť trasy vedie cez vzdušný priestor USA. To znamená, že rozdiel 
medzi APD vo výške 130 GBP a APD vo výške 162 GBP je spôsobený dlhšou trasou, ktorá 
vedie z veľkej časti cez vzdušný priestor USA.
To isté platí pre nemeckú daň za cestujúcich v leteckej doprave.

Let z Frankfurtu do Varšavy

Za let z Frankfurtu do Varšavy je v Nemecku 
účtovaná daň za cestujúcich v leteckej doprave vo 
výške 7,50 EUR (10 USD). 

Let z Frankfurtu do Tokia

Za let z Frankfurtu do Tokia je v Nemecku účtovaná daň za 
cestujúcich v leteckej doprave vo výške 42,18 EUR (56 USD). 

To znamená, že rozdiel medzi veľmi nízkou a veľmi vysokou nemeckou daňou za cestujúcich 
v leteckej doprave je spôsobený oveľa dlhšou trasou, ktorá vedie prevažne cez ruský vzdušný 
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priestor.

Toto nemecké opatrenie aj poplatok, ktorý za cestujúcich účtuje Spojené kráľovstvo, sú 
akceptované tretími krajinami a nie sú predmetom takejto intenzívnej kritiky ani 
akéhokoľvek druhu odvetných akcií. Postoj členských štátov je rovnako ako v prípade EU 
ETS taký, že sú oprávnené vyberať poplatky za lety s odletom či pristátím v ich krajine. To je 
tiež dôvodom pre poplatky účtované zo strany USA a Indie. Týmto sa potvrdzuje, že táto 
diskusia má významný politický rozmer. Nesúhlas môže byť čiastočne spôsobený 
domnienkou, že právna úprava EÚ nie je natoľko dôležitá ako právna úprava členských 
štátov. Dôvodom pre tvrdú kritiku zo strany niektorých tretích krajín môže byť tiež to, že 
EU ETS je odôvodnený najmä zmiernením zmeny klímy. Napríklad nová väčšina v Snemovni 
reprezentantov USA chce preukázať, že ich vlastný zákon o klíme, ktorý sa vzťahoval aj na 
medzinárodnú leteckú dopravu (zákon Waxman-Markey), stratil zmysel.

Vyjednávanie o dohode v rámci ICAO:

Už v roku 1997 dostala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) za úlohu 
regulovať emisie v oblasti letectva.
Bohužiaľ sa však zatiaľ nepodarilo nájsť žiadne riešenie. EÚ vždy argumentovala tým, že pre 
nás najvhodnejšou voľbou je samozrejme medzinárodná dohoda, a povinnosť pokračovať 
v rokovaniach je súčasťou existujúcich právnych predpisov v oblasti EU ETS. Na schôdzi 
Rady ICAO, ktorá sa konala 9. novembra 2012, sa dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide 
o dosiahnutie celosvetovej regulácie emisií z letectva. Bola vytvorená skupina na vysokej 
úrovni s cieľom pripraviť riešenia počas nasledujúceho Valného zhromaždenia ICAO. Valné 
zhromaždenie ICAO zasadá len raz za tri roky a najbližšie zasadnutie sa bude konať 
v septembri 2013. Tretie krajiny, ktoré nesúhlasia s európskym systémom, vždy tvrdili, že 
chcú globálne riešenie v rámci ICAO.
Tieto krajiny sa bohužiaľ doteraz neboli schopné dohodnúť na spôsobe, akým by ICAO mala 
riešiť tento problém. Treba však uznať veľmi pevné odhodlanie vedenia ICAO.

Návrh na pozastavenie uplatňovania smernice:

Vzhľadom na rozhodnutie Rady ICAO z 9. novembra 2012 Európska komisia oznámila návrh 
na pozastavenie uplatňovania EU ETS na medzikontinentálne lety.

20. novembra Komisia predložila Parlamentu a Rade návrh na pozastavenie uplatňovania 
smernice. Cieľom návrhu je posilniť pozitívny vývoj situácie v ICAO a zlepšiť vyhliadky 
na úspešný výsledok Valného zhromaždenia ICAO v roku 2013. Týka sa to vytvárania 
celosvetových trhových opatrení, ako aj prijatia rámca, ktorý umožní členským štátom 
uplatňovanie trhových opatrení v oblasti medzinárodného letectva dovtedy, kým nadobudnú 
účinnosť celosvetovej trhové opatrenia.

V tomto návrhu sa plánuje neuplatňovať EU ETS na medzikontinentálne lety, pokiaľ ide 
o emisie v roku 2012. Na lety v rámci európskeho priestoru sa bude vzťahovať smernica 
Parlamentu a Rady z roku 2008. Všetky opatrenia sú nediskriminačné, čo znamená, že 
rovnaké pravidlá sa uplatňujú pre dopravcov z EÚ aj tretích krajín. Znamená to, že na 
dopravca EÚ, ktorý prevádzkuje lety z letiska EÚ na letisko tretej krajiny, sa smernica 
neuplatňuje, a na dopravcu tretej krajiny prevádzkujúceho lety v rámci európskeho priestoru 
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sa budú vzťahovať povinnosti stanovené smernicou.

Odporúčania spravodajcu

Spravodajca v zásade víta návrh Komisie a odporúča jeho rýchle prijatie. Podľa platnej 
smernice musia letecké spoločnosti predložiť svoje kvóty do 30. apríla 2013. Legislatívny 
postup by mal byť preto z dôvodu právnej jasnosti dokončený do tohto dátumu, pričom je 
potrebné zohľadniť, že argumenty si vyžadujú dôkladné zhodnotenie a kolegovia z výborov 
ENVI a TRAN by mali mať možnosť predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa javia ako nevyhnutné z právnych dôvodov. 
Obmedzujú sa na vyjasnenie zámer návrhu uvedeného vo vyhlásení, odôvodneniach 
a sprievodnom oznámení Komisie.
Keďže Komisia nepočíta s tým, že by členské štáty rozhodnutie transponovali do 
vnútroštátnych právnych predpisov, musia byť presne formulované a nemal by existovať 
žiadny manévrovací priestor pre interpretáciu. Právna istota je zaistená výslovným uvedením 
toho, na aké požiadavky sa bude výnimka vzťahovať a koľko kvót akého druhu musia 
prevádzkovatelia vrátiť, aby sa v ich prípade mohla uplatniť.
Je tiež potrebné disponovať právnym základom pre znižovanie dražených množstiev, a ten 
zatiaľ neexistuje, pretože návrh zahŕňa len výnimku z článku 16. Ak nebude zmenený výpočet 
množstva kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, museli by členské štáty formou 
aukcie obchodovať s rovnakým množstvom kvót, čo zreteľne nebolo zámerom. Množstvo 
kvót, s ktorými by sa malo obchodovať formou aukcie, by malo predstavovať 15 % celkového 
množstva kvót, ktoré boli v obehu v oblasti leteckej dopravy v roku 2012 (pozri pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 1, 3, 4, 6 a 7).

Je potrebné objasniť, že uplatňovanie systému iba v rámci EÚ nemôže pretrvávať viac ako 
jeden rok. Platí rovnaké zaobchádzanie pre všetky letecké spoločnosti na tej istej trase. 
Emisné kvóty, ktoré majú byť vrátené do 30. apríla 2013 sa vzťahujú na rok 2012, kedy bola 
cena uhlíka veľmi nízka (od 6 do 8 EUR) a letecké spoločnosti môžu využiť až 15 % kreditov 
CDM (približne 0,4 EUR). Preto je možnosť narušenia hospodárskej súťaže medzi EÚ 
a dopravcami tretích krajín, pokiaľ ide o stimuly pre lety na iných trasách, obmedzená –
napríklad 13,6 centu za let z Hamburgu do Frankfurtu. Akékoľvek predlžovanie tejto situácie 
však môže spôsobiť vážne narušenie hospodárskej súťaže a nebolo by dostatočne ambiciózne 
z environmentálneho hľadiska. Preto je potrebné jasne stanoviť, že pozastavenie uplatňovania 
smernice nemožno predĺžiť na obdobie po 31. decembri 2013. Tiež je potrebné objasniť, čo 
EÚ očakáva od zhromaždenia ICAO. Nie každý výsledok možno považovať za uspokojivý. 
Už v súčasnej právnej úprave sa uvádza, že sme pripravení ju zmeniť, ak sa dosiahne globálna 
dohoda. Je potrebné objasniť, že do konca roka 2013 nedôjde k uzatvoreniu globálnej dohody, 
ktorá by sa uspokojivým spôsobom vzťahovala na emisie leteckých spoločností. Preto by mal
byť prijatý dočasný rámec pre regionálne a vnútroštátne systémy. EÚ by sa však nemala 
zmieriť s tým, že platná právna úprava bude zrušená kvôli iba potenciálnej možnosti, že 
v rámci ICAO sa dosiahne dohoda (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2 a 5).

Návrh Komisie umožňuje jednoznačne stanoviť, že EÚ nemieni brániť medzinárodnej 
dohode. Ak tretie krajiny ani po prijatí tohto návrhu nepristúpia na úrovni ICAO na skutočný 
kompromis, bude to jasný signál, že tí, ktorí neustále žiadajú o medzinárodné riešenie v rámci 
ICAO, o ne v skutočnosti nemajú záujem. Na druhej strane, ak ICAO dospeje k dohode, išlo 
by o riešenie, ktoré uprednostňujú všetci vrátane Európskej únie.


