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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Chronológia

Zmena klímy predstavuje globálny problém, a preto sa musí riešiť globálne. Dôvodom 
rozhodnutia o zahrnutí leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami EÚ (EÚ ETS) 
bol pomalý postup v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a v danej 
chvíli sa toto rozhodnutie javilo ako dobrá myšlienka. Myslelo sa, že pôjde o príklad pre 
ostatných, ktorý by mohol povzbudiť medzinárodné spoločenstvo, aby našlo skutočne 
celosvetové riešenie. Mnohé krajiny už vtedy plánovali trhové opatrenia, celosvetová dohoda 
sa však zdala byť v nedohľadne. Zahrnutie leteckej dopravy do európskeho systému 
obchodovania s emisiami a následné uplatňovanie ustanovení príslušnej smernice na 
prepravcov tretích krajín okamžite vyvolalo veľké znepokojenie a v krátkom čase malo jasné 
následky. V období vykonávania európskeho systému obchodovania s emisiami z leteckej 
dopravy od začiatku roku 2012 museli členské štáty a ich letecké spoločnosti čeliť odvetným 
opatreniam tretích krajín, ktoré značne oslabili konkurencieschopnosť a rastový potenciál 
leteckých spoločností. Európska únia z uvedeného dôvodu a z dôvodu zjavnej neochoty 
tretích krajín spolupracovať a dosiahnuť súlad so systémom EÚ ETS prijala rozhodnutie 
„zastaviť čas“, ktoré sa ukázalo ako správne a múdre. 

Súčasná situácia

Spravodajkyňa sa domnieva, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré je potrebné umožniť 
pokojný vývoj procesu v rámci organizácie ICAO a nesnažiť sa naďalej uplatňovať vnútorné 
právne predpisy EÚ na tretie krajiny, keďže by to nielen ohrozilo proces v rámci organizácie 
ICAO ako taký, ale aj viedlo k ďalším odvetným opatreniam a obchodným vojnám proti 
členským štátom a leteckým spoločnostiam EÚ. Po prvé, boli prijaté rozhodnutia o prijatí 
celosvetových trhových opatrení a prebiehajú rokovania. ICAO je jedinou organizáciou, 
v rámci ktorej je možné nájsť globálne riešenie. Po druhé, celosvetový mechanizmus má 
prvýkrát zreteľnú aktívnu podporu aj mimo EÚ a doslova „na palube“ sú aj najväčšie 
subjekty. Po tretie, toto riešenie (ktorého dosiahnutie je zatiaľ najbližšie v celej histórii 
rokovaní) podporujú všetky zainteresované strany vrátane leteckých spoločností a leteckého 
priemyslu. V porovnaní s minulosťou sú rokujúce krajiny pripravené, angažovanejšie 
a ochotnejšie dohodnúť sa. Organizácia ICAO navyše výslovne zamietla vzdušný priestor 
navrhovaný EÚ.

Záver

Spravodajkyňa je presvedčená, že z uvedeného dôvodu sa EÚ musí aktívne podieľať na 
podpore celosvetovej dohody a nesmie už konať jednostranne, lebo by to zvrátilo celý proces. 
Európska únia sa musí vyhnúť všetkým opatreniam, ktoré by medzinárodní partneri mohli 
pokladať za nekonštruktívne a ktoré by bránili rokovaniam v rámci organizácie ICAO. Všetky 
doterajšie správy z tretích krajín týkajúce sa tohto návrhu potvrdzujú opak, preto 
spravodajkyňa navrhuje, aby sa v rámci EHP naďalej uplatňoval prístup „zastaviť čas“, a to až 
do roku 2016. Aj s doterajším rozsahom pôsobnosti systému EÚ ETS by si Európska únia 
zachovala vedúce postavenie, pokiaľ ide o včasné opatrenia na obmedzenie emisií z leteckej 
dopravy. Európska únia síce má právo prijímať právne predpisy na svojom území, 



PE524.643v01-00 4/13 PA\1011457SK.doc

SK

spravodajkyňa je však presvedčená o tom, že nejde o správny spôsob, ako dosiahnuť skutočne 
celosvetové riešenie. Klimatická diplomacia znamená, že všetky zúčastnené strany musia 
postupovať ako tím a pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa spoločnými prostriedkami. 
Medzi európske priority musí patriť okrem prijatia celosvetového riešenia aj zabezpečenie 
dobrého stavu našich leteckých odvetví, konkurencieschopnosti a prevádzkových možností 
v tejto vysoko konkurenčnej oblasti. 

Z uvedených dôvodov spravodajkyňa navrhuje, aby sa naďalej presadzovala zásada „zastaviť 
čas“ v rámci EHP, a to až do valného zhromaždenia organizácie ICAO v roku 2016 s cieľom 
prijať reálne celosvetové riešenie, ktoré bude skutočne prínosné pre životné prostredie 
a všetky zúčastnené strany.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Preto je žiaduce dočasne považovať 
požiadavky stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES za splnené vtedy, ak sú 
splnené povinnosti vzhľadom na určitý 
percentuálny podiel emisií z letov na 
letiská v tretích krajinách a z týchto letísk. 
Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že 
požiadavky možno uplatňovať pri určitom 
percentuálnom podiele emisií z letov na 
letiská v krajinách Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto 
letísk rovnakým spôsobom ako možno 
uložiť právne požiadavky na väčšiu časť 
emisií z letov na tieto letiská a z nich.

vypúšťa sa

__________________
4 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 
o vytvorení systému obchodovania 
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s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 
25.10.2003, s. 32).

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je 
síce naďalej založené na príletoch na 
letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na 
účely jednoduchého a fungujúceho 
spôsobu obmedzenia uplatňovania 
regionálnych trhových opatrení na 
7 rokov, kým nezačnú fungovať 
celosvetové trhové opatrenia, Eurocontrol 
vypočítal percentuálne podiely na základe 
podielu vzdialenosti letu po ortodróme 
medzi hlavnými letiskami v EHP 
a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 
12 míľ za najvzdialenejším bodom 
pobrežia EHP. Podľa Únie by sa globálne 
trhové opatrenie nemalo zakladať na 
posúdení skutočného vzdušného 
priestoru, ako je to v prípade príletov na 
letiská a odletov z nich, a preto sa 
relevantnosť percentuálnych hodnôt 
obmedzuje na obdobie do roku 2020.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na určenie percentuálneho podielu 
overených emisií z letov na letiská 
v tretích krajinách a z nich je potrebné 
poznať celkový objem emisií z letu. 
Emisie, ktoré do predmetného 
percentuálne podielu nespadajú, sa však 
nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Navyše, pri letoch do tretích krajín 
a z nich by prevádzkovateľ lietadla mal 
mať možnosť nenahlásiť overené emisie 
z týchto letov a namiesto toho vychádzať 
z čo najpresnejšieho určenia 
odhadovaných emisií vypustených z týchto 
letov len nad územím členských štátov 
EHP.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Uplatňovanie princípu percentuálneho 
podielu na overené emisie pri letoch na 
letiská v tretích krajinách a z nich alebo 
postup prevádzkovateľov podľa 
alternatívneho prístupu by sa mali 
vzťahovať na emisie od roku 2014, aby 
prevádzkovatelia mali dostatok času, aby 
tieto prístupy pri plánovaní svojich 
leteckých činností pochopili.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Bez toho, aby boli dotknuté 
celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa 
budú uplatňovať od roku 2020, by sa mali 
v období 2014 až 2020 vylúčiť emisie 
z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými 
krajinami a ktorých podiel na celkovom 
objeme tonokilometrov z medzinárodných 
činností leteckej dopravy predstavuje 
menej než 1 %, a emisie z letov do týchto 
krajín. Krajiny, ktoré sa na účely tohto 
návrhu považujú za rozvojové, by mali 
byť tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto 
návrhu využívajú preferenčný prístup na 
trh Únie v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré 

vypúšťa sa
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Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje 
medzi krajiny s vysokým alebo stredne 
vysokým príjmom.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

všetky emisie z letov do krajín mimo 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
a z nich v roku 2013;

všetky emisie z letov do krajín mimo 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
a z nich v kalendárnych rokoch 2013 –
2016;

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie „zastaviť čas“ bolo správne a dôležité na hľadanie globálnej dohody, preto táto 
smernica platí až do konca roku 2016, keďže v tomto roku sa má uskutočniť zhromaždenie 
organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

emisie z letov do krajín mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru (ďalej len 
„EHP“) a z nich v každom kalendárnom 
roku v rokoch 2014 až 2020, keď 
prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal 

vypúšťa sa
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kvóty podľa percentuálnych množstiev 
overených emisií z uvedených letov 
uvedených v súlade s prílohou IIc alebo 
vypočítaných v súlade s odsekom 6;

Or. en

Odôvodnenie

Písmeno b) je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety v rámci 
EHP. Rozhodnutie „zastaviť čas“ bolo správne a dôležité na hľadanie globálnej dohody, 
preto táto smernica platí až do konca roku 2016, keďže v tomto roku sa má uskutočniť 
zhromaždenie organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

emisie z letov prevádzkovaných 
nekomerčným prevádzkovateľom 
v každom kalendárnom roku až do roku 
2020 v prípade, že emisie, za ktoré bol 
uvedený prevádzkovateľ zodpovedný 
v predchádzajúcom kalendárnom roku, 
nedosiahli 1 000 ton;

b) emisie z letov prevádzkovaných 
nekomerčným prevádzkovateľom 
v každom kalendárnom roku v rokoch 
2013 – 2016 v prípade, že emisie, za ktoré 
bol uvedený prevádzkovateľ zodpovedný 
v danom kalendárnom roku, nedosiahli 
1 000 ton;

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie „zastaviť čas“ bolo správne a dôležité na hľadanie globálnej dohody, preto táto 
smernica platí až do konca roku 2016, keďže v tomto roku sa má uskutočniť zhromaždenie 
organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Overené emisie uvedené v odseku 
1 písm. b) vypočítané v súlade s prílohou 
IIc sa považujú za overené emisie 
prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 
11a, 12 a 14.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto časť je zbytočná z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety v rámci 
EHP, kde sa uplatňuje bežné oznamovanie skutočných emisií.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 3e ods. 5 a článku 3f 
sa prevádzkovateľovi lietadla, ktorý 
využíva výnimku stanovenú v odseku 1 
písm. a) až c), vydáva počet bezplatných 
kvót znížený v pomer k zníženiu povinne 
odovzdaných kvót uvedenému 
v predmetnom odseku.

Odchylne od článku 3e ods. 5 a článku 3f 
sa prevádzkovateľovi lietadla, ktorý 
využíva výnimku stanovenú v odseku 1 
písm. a) až b), vydáva počet bezplatných 
kvót znížený v pomere k zníženiu povinne 
odovzdaných kvót uvedenému 
v predmetnom odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o činnosť v rokoch 2013 až 
2020, členské štáty uverejnia množstvo 

Pokiaľ ide o činnosť v kalendárnych 
rokoch 2013 – 2016, členské štáty 
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bezplatných kvót pre leteckú dopravu 
vydaných jednotlivým prevádzkovateľom 
do [OP:  vložte dátum 4 mesiace po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

uverejnia množstvo bezplatných kvót pre 
leteckú dopravu vydaných jednotlivým 
prevádzkovateľom do [OP: vložte dátum 
x mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice].

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie „zastaviť čas“ bolo správne a dôležité na hľadanie globálnej dohody, preto táto 
smernica platí až do konca roku 2016, keďže v tomto roku sa má uskutočniť zhromaždenie 
organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo 
kvót, s ktorými má každý členský štát 
obchodovať formou aukcie v období rokov 
2013 až 2020, znižuje tak, aby bolo 
v súlade s podielom započítaných emisií 
z leteckej dopravy, ktoré sú výsledkom 
uplatňovania článku 28 písm. a) až c).

Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo 
kvót, s ktorými má každý členský štát 
obchodovať formou aukcie v období 
kalendárnych rokov 2013 – 2016, znižuje 
tak, aby bolo v súlade s podielom 
započítaných emisií z leteckej dopravy, 
ktoré sú výsledkom uplatňovania článku 
28 písm. a) až c).

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie „zastaviť čas“ bolo správne a dôležité na hľadanie globálnej dohody, preto táto 
smernica platí až do konca roku 2016, keďže v tomto roku sa má uskutočniť zhromaždenie 
organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článkov 3g, 12, 15 a 18a sa 
v prípade, že sú celkové ročné emisie 
prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 
25 000 ton, jeho emisie sa považujú za 
overené, ak boli určené prostredníctvom 
nástroja pre malých producentov emisií, 
ktorý schválila Komisia a ktorý 
organizácia Eurocontrol naplnila údajmi 
zo svojho podporného nástroja ETS, 
a v takom prípade môžu členské štáty pre 
nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel 
zaviesť zjednodušený postup, pokiaľ to 
neznamená nižšiu presnosť, akú poskytuje 
uvedený nástroj.

Odchylne od článkov 3g, 12, 15 a 18a sa 
v prípade, že sú celkové ročné emisie 
prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 
25 000 ton, jeho emisie sa považujú za 
overené, ak boli určené prostredníctvom 
údajov z podporného nástroja ETS 
organizácie Eurocontrol, a v takom 
prípade môžu členské štáty pre 
nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel 
zaviesť zjednodušený postup, pokiaľ to 
neznamená nižšiu presnosť, akú poskytuje 
uvedený nástroj.

Or. en

Odôvodnenie

Úloha nástroja malých producentov nie je v tejto súvislosti jasná, keďže správy o emisiách je 
možné získať z podporného nástroja ETS, ak prepravca má povolenie na použitie tohto 
programu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 28a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 
14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla 
pri letoch do krajín mimo EHP a z nich 
rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách 
pomocou percentuálnych podielov 
v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby 
takéto emisie vypočítal príslušný orgán. 
V takomto výpočte sa zohľadnia údaje 
z nástroja pre malých producentov emisií, 
ktorý schválila Komisia a ktorý 
organizácia Eurocontrol naplnila údajmi 
zo svojho podporného nástroja ETS. 

vypúšťa sa
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Príslušný orgán nahlási všetky takéto 
výpočty Komisii. Výpočty emisií vykonané 
za takýchto okolností sa považujú za 
overené emisie prevádzkovateľa lietadla 
na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek je zbytočný z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety 
v rámci EHP, pri ktorých platí povinnosť bežného podávania správ.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Prílohy sa menia tak, ako sa uvádza 
v prílohe k tejto smernici.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto časť je zbytočná z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety v rámci 
EHP.


