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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Změna klimatu je celosvětový problém, a proto je zapotřebí jej řešit na celosvětové úrovni. 
Rozhodnutí zahrnout leteckou dopravu do systému obchodování s emisemi EU ETS bylo 
učiněno kvůli pomalému dosahování pokroku v postupu organizace ICAO a v daném 
okamžiku se jevilo jako správné. Mělo se za to, že je příkladem, který by měli ostatní 
následovat a který by mohl vybídnout mezinárodní společenství, aby dospělo ke skutečně 
celosvětovému řešení. Mnoho zemí v tu chvíli již plánovalo tržní opatření, celosvětová 
dohoda se však dosud zdála velmi vzdálená. Systém EU ETS pro letectví, který se vztahoval 
i na dopravce ze třetích zemí, však okamžitě po svém přijetí vzbudil velké obavy 
a zanedlouho měl své zřetelné následky. Po celou dobu uplatňování sytému EU ETS pro 
letectví od počátku roku 2012 se členské státy a jejich letecké společnosti setkávaly 
s odvetnými opatřeními třetích zemí, která velice oslabují konkurenceschopnost leteckých 
společností a potenciál jejich růstu. Z tohoto důvodu a z důvodu jasné neochoty ze strany 
třetích zemí spolupracovat a dodržovat systém EU ETS pro letectví musela EU pozastavit 
uplatňování směrnice, což bylo rozhodnutí, jež se ukázalo jako správné a moudré. 

Současná situace

Navrhovatelka je toho názoru, že existuje několik důvodů, proč by měl být nyní organizaci 
ICAO ponechán čas, aby se mohl postup v této otázce v klidu vyvíjet, aniž by se EU 
pokoušela dále uvalovat na třetí země povinnosti podle svých vlastních vnitřních právních 
předpisů; tím by totiž ohrožovala nejen samotný postup v organizaci ICAO, ale zároveň by 
vystavovala své členské státy a letecké společnosti z EU dalším odvetným opatřením 
a obchodním válkám. Zaprvé již byla učiněna rozhodnutí o celosvětových tržních opatřeních 
a dochází k postupu v této oblasti; organizace ICAO je jedinou platformou, kde lze dosáhnout 
celosvětového řešení. Zadruhé je celosvětový mechanismus poprvé v historii zřetelně aktivně 
podporován i mimo EU a připojili se k němu i nejvýznamnější aktéři. Zatřetí je toto 
celosvětové řešení, jež je nyní blíže než kdy předtím, podporováno všemi zúčastněnými 
stranami, včetně leteckých společností a leteckých odvětví. Země jsou připravené 
a angažovanější a ochotnější se dohodnout než kdy dříve. Navíc organizace ICAO výslovně 
zamítla vzdušný prostor navrhovaný EU.

Závěr

Navrhovatelka se domnívá, že vzhledem k této skutečnosti musí být EU ve věci podpory 
celosvětové dohody aktivním aktérem, nikoli dál jednat jednostranně, což pouze vrátí postup 
o krok zpátky. EU se musí vyvarovat jakýchkoli kroků, které budou naši mezinárodní partneři 
považovat za nekonstruktivní a které budou na překážku vyjednávání v rámci ICAO. Všechny 
dostupné zprávy třetích zemí týkající se tohoto návrhu jsou proti, proto navrhovatelka 
doporučuje i nadále pozastavit uplatňování směrnice a do roku 2016 uplatňovat opatření 
pouze na lety v rámci EHP. Tímto rozsahem působnosti by rovněž EU nadále prokazovala 
svou vedoucí úlohu, pokud jde o včasná opatření na omezení emisí z letectví. Přestože má EU 
výlučné právo vydávat právní předpisy pro své vlastní území, navrhovatelka se domnívá, že 
nejde o správnou cestu, chceme-li skutečně dosáhnout celosvětového řešení. Diplomacie 
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v oblasti změny klimatu znamená, že každá zúčastněná strana musí být týmovým hráčem 
a musí pracovat na společném cíli společnými prostředky. Vedle dosažení celosvětového 
řešení musí být prioritou EU zajištění dobrého stavu našich leteckých odvětví, 
konkurenceschopnosti a provozních možností v této vysoce konkurenční oblasti. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuje navrhovatelka až do valného shromáždění 
organizace ICAO v roce 2016 i nadále pozastavit uplatňování směrnice a uplatňovat opatření 
pouze na lety v rámci EHP s cílem dosáhnout skutečně celosvětového řešení, které bude 
opravdu prospěšné pro klima a všechny zúčastněné aktéry.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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



PA\1011457CS.doc 5/13 PE524.643v01-00

CS

32).

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na 
lety v rámci EHP.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

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

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9



PA\1011457CS.doc 7/13 PE524.643v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

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

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
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

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

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;

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 10

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
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Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety v rámci EHP, pokud 
jde o běžné podávání zpráv o skutečných emisích.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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: insert a 
date 4 months after the entry into force of 
this Directive].

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13

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 kalendářní 
roky 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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a platí, 
že je-li celkový roční objem emisí 
provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, 
považují se jeho emise za ověřené, jestliže 
jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé 
producenty emisí, který schválila Komise 
a do kterého organizace Eurocontrol 

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

státy mohou pro provozovatele letadel v 
neobchodní letecké dopravě zavést 
zjednodušené postupy, pokud tyto postupy 
zajišťují stejnou přesnost jako uvedený 
nástroj.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Odstavec se stal nadbytečným, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety v 
rámci EHP, pokud jde o běžné povinnosti podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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


