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Pozměňovací návrh 17
Robert Goebbels

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Přijmout právní akt v roce 2014 by bylo předčasné, neboť v organizaci ICAO dosud nebyla 
uzavřena mezinárodní dohoda. Letecké společnosti působící v EU by neměly mít povinnost 
provádět administrativní úkony, které jinde ve světě nemají obdoby.  

Pozměňovací návrh 18
Laurence J.A.J. Stassen

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).

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 19
Werner Langen, Herbert Reul

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 letecké 
dopravy. Bude zohledněn
vývoj na mezinárodních fórech 
a stanoviska na těchto fórech přijatá, 
a zejména 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. de

Pozměňovací návrh 20
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 

(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 
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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).

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 21
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) 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 zdanění 
pohonných hmot.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by se řešit narušení hospodářské soutěže v odvětví dopravy v důsledku výjimek 
udělených odvětví letectví.

Pozměňovací návrh 22
Werner Langen, Herbert Reul

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

__________________
4Směrnice 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. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
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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/ES4, usnadnilo dosažení pokroku 
v organizaci ICAO. S cílem zachovat 
dynamiku 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. L 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. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Judith A. Merkies

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 

(2) S cílem podpořit celosvětové diskuse 
a vytvoření celosvětového tržního 
mechanismu do roku 2016 je proto 
žádoucí pokládat požadavky stanovené 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES4 dočasně za splněné pro 
období do roku 2016, jsou-li dodrženy 
závazky týkající se určitého procentního 
podílu emisí z letů na letiště a z letišť 
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v zemích Evropského hospodářského 
prostoru (EHP), lze zároveň zavést právní 
požadavky na větší podíl emisí z letů na 
tato letiště a z těchto 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.

__________________ __________________
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. L 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. L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Pozměňovací návrh 25
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 

vypouští se
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odletů z letišť, je platnost procentních 
podílů omezena na období do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Pozměňovací návrh 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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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 v roce 2016 schváleno
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 2016.
Použitelnost tohoto omezení končí dnem 
31. prosince 2016. Pokud 39. shromáždění 
organizace ICAO schválí celosvětové tržní 
opatření s ekologickou vyvážeností 
odpovídající stávající právní úpravě, 
navrhne Komise v nejbližším možném 
termínu po 39. shromáždění nezbytné 
změny této právní úpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Satu Hassi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 

(3) Zatímco uplatňování směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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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.

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 
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 námořních  
mil představuje vzdálenost výlučné ekonomické zóny 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 až 50 % příletů a odletů, přičemž regulace druhé 
poloviny by měla být ponechána v odpovědnosti druhé země.

Pozměňovací návrh 29
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 30
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Pozměňovací návrh 31
Werner Langen, Herbert Reul

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 

vypouští se
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hranice členských zemí EHP.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Judith A. Merkies

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

Pozměňovací návrh 33
Holger Krahmer

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
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Pozměňovací návrh 34
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Pozměňovací návrh 35
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 
leteckých činností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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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.

(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 do roku 
2016, aby provozovatelé měli dostatek 
času si tento přístup osvojit pro účely 
plánování svých leteckých činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Werner Langen, Herbert Reul

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, 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.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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.

(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 2014–2016 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 úsilí o provedení celosvětového tržního 
opatření do roku 2020, a případně 
s ohledem na tuto zprávu navrhnout 
změnu této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Holger Krahmer

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

Pozměňovací návrh 41
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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
2013 až 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Werner Langen, Herbert Reul
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) všechny emise z letů do zemí a ze zemí 
Evropského hospodářského prostoru za 
každý kalendářní rok v období 2013 až 
2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Holger Krahmer
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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

Pozměňovací návrh 44
Werner Langen, Herbert Reul
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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 

vypouští se
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uvedené na seznamu v příloze IIc nebo 
vypočítané podle odstavce 6;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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
2014–2017, 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

Pozměňovací návrh 46
Satu Hassi
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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 až na 50 % svých 
ověřených emisí z těchto letů;

Or. en



PE526.060v01-00 20/29 AM\1013223CS.doc

CS

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 47
Satu Hassi
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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 nekomerční 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 poskytnul 
příslušný příspěvek do Zeleného 
klimatického fondu v rámci UNFCCC, 
který odpovídá 10 EUR za tunu CO2
v roce 2014 a každoročně se zvyšuje 
o 3 EUR;

Or. en

Odůvodnění

Výjimka pro letadla v nekomerční letecké dopravě, tj. pro soukromá proudová letadla, je 
přípustná 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 lodní dopravu.

Pozměňovací návrh 48
Judith A. Merkies
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c
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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 2016, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 100
tun;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Romana Jordan
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 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 2016, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1 000 tun;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
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 

vypouští se
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za ověřené emise provozovatele letadel pro 
účely článků 11a, 12 a 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Pozměňovací návrh 52
Silvia-Adriana Ţicău

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 3 měsíce od vstupu této směrnice 
v platnost].

Or. ro
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Pozměňovací návrh 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 2013–2016, 
členské státy zveřejní počet bezplatných 
povolenek v oblasti letectví přidělených 
jednotlivým provozovatelům [OP: vložte 
datum 4 měsíce od vstupu této směrnice 
v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
čl. 28 odst. 1 písm. a) až c).

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 56
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

vypouští se
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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 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 příslušných orgánů jsou sděleny 
provozovateli, který je požádán o jejich 
schválení.  Výpočty emisí provedené za 
těchto okolností se pro účely článků 11a, 
12, 14 a 28a považují za ověřené emise 
provozovatele letadel.

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V návaznosti na shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016 předloží Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o krocích 
směřujících k zavedení celosvětového 
tržního opatření, jež má být na emise 
uplatňováno od roku 2020, případně 
s příslušnými návrhy.

V návaznosti na shromáždění organizace 
ICAO v roce 2016 předloží Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě
o výsledcích. V případě, že bylo 
dohodnuto celosvětové tržní opatření
s vyžadovanou ekologickou vyvážeností,
obsahuje zpráva případné návrhy 
reagující na tento vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
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 (nové).

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.
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Pozměňovací návrh 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 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 2016 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
2003/87/EC 
Čl. 28 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Werner Langen, Herbert Reul
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Satu Hassi

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II c– odst. 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 
mil od posledního bodu v členských 
zemích EHP kromě oblastí ve třetích 
zemích a kromě námořních oblastí 
oddělujících členské země EHP 

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 
mil od posledního bodu v členských 
zemích EHP kromě oblastí ve třetích 
zemích a kromě námořních oblastí 
oddělujících členské země EHP 
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vzdáleností větší než 400 námořních mil. 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 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Návrh směrnice
Příloha 1
Směrnice 2003/87/ES
Příloha II c – odst. 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


