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_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Odvětví letecké dopravy má výrazně 
mezinárodní povahu. Měly by být 
urychleně přijaty iniciativy na ochranu 
klimatu, neboť celosvětovým problémům, 
jež představují emise z letecké dopravy, lze 
nejúčinněji čelit prostřednictvím 
mezinárodního přístupu, který bude 
zahrnovat povinnost dodržovat stejná 
opatření nebo dosáhnout stejných cílů 
různými opatřeními. Všeobecná dohoda 
v rámci ICAO nabízí nejlepší vyhlídky na 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 1 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Přijetí rozhodnutí Evropského 
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parlamentu a Rady 377/2013/EU1 
umožnilo v rámci Mezinárodní organizace 
pro civilní letectví (ICAO) pokrok na cestě 
k uzavření globální dohody na její příští 
schůzi. Aby se usnadnilo přijetí této 
dohody a nedocházelo k přijímání 
odvetných obchodních opatření, je 
žádoucí tato ustanovení o pozastavení 
dočasně prodloužit. 

 __________________ 

 1 Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady 377/2013/EU ze dne 
24. dubna 2013, kterým se stanoví 
dočasná odchylka od směrnice 
2003/87/ES o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství (Úř. 
věst. L 113, 24.04.13, s.1) 

 

Pozměňovací návrh  3 

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. 

(2) S cílem udržet intenzitu dosaženou na 
shromáždění organizace ICAO v roce 
2013 a usnadnit pokrok na nadcházejícím 
shromáždění ICAO v roce 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 
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. 

_______________ ______________ 
4Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 

4Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o 
vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
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ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32). 

ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32). 

Odůvodnění 

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. 

V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla 

zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. 

Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít 

tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu 

spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 2 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Má-li se na mezinárodní úrovni 
vybudovat důvěra v systém Unie pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů (ETS), měly by být 
příjmy z dražeb povolenek či veškeré 
odpovídající částky, pokud tak stanovují 
nadřazené rozpočtové zásady příslušných 
členských států (např. zásada jednoty a 
obecnosti), používány ke snižování emisí 
skleníkových plynů, k adaptaci na dopad 
změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, 
k financování výzkumu a vývoje v oblasti 
zmírňování dopadu změny klimatu a 
adaptace na ni a k pokrytí nákladů na 
správu tohoto systému Unie. Prostředky 
získané z dražeb by rovněž měly být 
použity na dopravu s nízkými hodnotami 
emisí. Výnosy z dražeb by měly být 
zejména použity na financování příspěvků 
do Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii a do 
Zeleného fondu pro změnu klimatu 
zřízeného v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu a na opatření proti odlesňování a 
na usnadnění adaptace rozvojových zemí. 
V rámci dohody o účinném a 
perspektivním celosvětovém tržním 
opatření (MBM) se značným potenciálem 
ke zmírnění dopadu změny klimatu 
způsobené leteckou dopravou by se EU 
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měla rovněž zavázat k tomu, že příjmy 
plynoucí z tohoto opatření budou 
převedeny do Zeleného fondu pro změnu 
klimatu zřízeného v rámci Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, aby 
odrážely zásadu společné, avšak 
diferencované odpovědnosti a příslušných 
kapacit, a budou určeny k podnícení 
mezinárodního úsilí o financování 
výzkumu a vývoje zaměřeného na omezení 
emisí skleníkových plynů způsobených 
leteckou dopravou. 

 

Pozměňovací návrh  5 

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. 

(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 tři roky do 
doby, než bude na 39. shromáždění 
organizace ICAO v roce 2016 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. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh upozorňuje na skutečnost, že přijatelný by nebyl jakýkoli druh tržního 

opatření, ale jen opatření, které bude právně závazné a bude se vztahovat na většinu emisí. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Odchylky stanovené v této směrnici 
zohledňují výsledky dvoustranných 
a mnohostranných vztahů se třetími 
zeměmi, které Komise bude jménem Unie 
rozvíjet i nadále. 

(4) Odchylky stanovené v této směrnici 
zohledňují výsledky dvoustranných 
a mnohostranných vztahů se třetími 
zeměmi. Dodatečnou dobu, která umožní 
„pozastavení“ o další rok, by měly využít 
Komise a členské státy, jednající jménem 
Unie, aby zajistily u třetích zemí 
mezinárodní přijetí přístupu na základě 
vzdušného prostoru, který má Unie 
uplatňovat v příštích letech. Tyto snahy by 
měly být podporovány tím, že třetím 
zemím bude nabídnuto, aby se připojily ke 
společnému přístupu k využívání příjmů, 
např. v oblasti mezinárodní politiky v 
oblasti klimatu nebo společných 
výzkumných a vývojových projektů, jež 
mají řešit emise skleníkových plynů 
způsobené leteckou dopravou. Členské 
státy by měly rovněž využít příjmy z 
vnitrostátních daní a poplatků, které jsou 
účtovány cestujícím, k dosažení pokroku v 
mezinárodních jednáních a jednáních s 
třetími zeměmi. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Odchylky stanovené v této směrnici 
se týkají pouze emisí z činnosti v oblasti 
letectví do roku 2016 a Unie je stanoví 
s cílem usnadnit dohodu o přijetí 
ratifikovatelného celosvětového tržního 
opatření na 39. shromáždění organizace 
ICAO. Další legislativní krok by měl být 
učiněn pouze v případě, že takové opatření 
bude v roce 2016 přijato. Proto by Komise 
měla po shromáždění organizace ICAO 
v roce 2016 předložit Evropskému 
parlamentu a Radě úplnou zprávu a 
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rychle navrhnout vhodná opatření 
v souladu s výsledky. Pokud třetí země 
přistoupí k Evropskému systému 
obchodování s emisemi (ETS) nebo 
přijmou rovnocenná opatření, odchylky 
stanovené v této směrnici by měly být 
odpovídajícím způsobem upraveny. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 4 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Při jednáních o dohodách o letecké 
dopravě se třetími zeměmi by Unie měla 
mít vždy na zřeteli problematiku 
obchodování s emisemi v oblasti letectví. 

 

Pozměňovací návrh  9 

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. 

Odůvodnění 

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. 

V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla 

zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. 

Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít 

tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu 

spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018. 
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Pozměňovací návrh  10 

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. 

Odůvodnění 

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. 

V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla 

zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. 

Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít 

tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu 

spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018.  

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 10 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Lety mezi nejvzdálenějšími regiony 
uvedenými v článku 349 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) a 
pevninskou částí Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) by se měly 
rovněž řídit regionálním tržním 
přístupem. Procentní podíly by organizace 
Eurocontrol měla vypočítat na základě 
poměrné části ortodromické vzdálenosti 
mezi hlavními letišti na pevninské části 
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EHP a v nejvzdálenějších regionech, 
která nesahá déle než dvanáct mil od 
nejvzdálenějšího bodu na pevninské části 
EHP, a to do doby, než vstoupí v platnost 
celosvětové tržní opatření. 

 

Pozměňovací návrh  12 

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. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 
Čl. 1 – bod - 1 (nový) 
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 3 d – odst. 4  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) V článku 3d se odstavec 4 nahrazuje 
tímto: 

 „4. Členské státy použijí prostředky 
získané z dražeb povolenek na podporu 
úsilí o řešení změny klimatu zejména na 
mezinárodní úrovni, na snížení objemu 
emisí skleníkových plynů a na 
přizpůsobení se dopadu změny klimatu 
v rozvojových zemích a na financování 
výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování 
dopadu změny klimatu a přizpůsobení se 
jí, a to zejména v oblasti letectví a letecké 
dopravy. Prostředky získané z dražeb se 
rovněž použijí na dopravu s nízkými 
hodnotami emisí. Výnosy z dražeb se 
rovněž použijí na financování příspěvků 
do Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii a do 
Zeleného fondu pro změnu klimatu 
zřízeného v rámci Rámcové úmluvy 
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Organizace spojených národů o změně 
klimatu a na opatření proti odlesňování. 

 Členské státy pravidelně informují Komisi 
o opatřeních přijatých podle tohoto 
prvního pododstavce.“ 

 

Pozměňovací návrh 14 

Návrh směrnice 
Čl. 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 
v roce 2013; 

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

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 
Čl. 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 
(Evropský hospodářský prostor) 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 
2014–2016, 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; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) emise z letů mezi nejvzdálenějšími 
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regiony uvedenými v článku 349 SFEU a 
pevninskou částí EHP v každém 
kalendářním roce až do vstupu 
celosvětového tržního opatření v platnost, 
kdy – s cílem zohlednit podíl letů 
uskutečněných v rámci evropského 
vzdušného prostoru – by provozovatel 
těchto letů vyřadil povolenky na procentní 
podíly, které má organizace Eurocontrol 
vypočítat na základě poměrné části 
ortodromické vzdálenosti mezi hlavními 
letišti na pevninské části EHP a v 
nejvzdálenějších regionech, která nesahá 
dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího 
bodu na pevninské části EHP, nebo je 
vypočtena v souladu s odstavcem 6; 

 

 Pozměňovací návrh 17 

Návrh směrnice 
Čl. 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; 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 
Čl. 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. 

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b) 
a ba), vypočítané podle přílohy IIc, se 
považují za ověřené emise provozovatele 
letadel pro účely článků 11a, 12 a 14. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 
Čl. 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 [Úř. věst.: 
vložte datum: 4 měsíce od vstupu této 

směrnice v platnost]. 

Pokud jde o činnosti od roku 2013 do roku 
2016, členské státy zveřejní počet 
bezplatných povolenek v oblasti letectví 
přidělených jednotlivým provozovatelům 
do... [Úř. věst.: vložte datum: 4 měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost]. 

 

Pozměňovací návrh  20 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. 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 písm. a) až c). 

4. 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 
odst. 1 písm. a) až c). 

 

 Pozměňovací návrh 21 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. 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 

6. 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 
a u letů na letiště a z letiště nacházejícího 
se v jednom z nejvzdálenějších regionů 
rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže 
pomocí procentních podílů uvedených 
v příloze IIc, ale že tyto emise nechá 
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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. 

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. 
Provozovatel je o výsledku výpočtů 
provedených příslušným orgánem 
informován a výpočty emisí provedené za 
těchto okolností se pro účely článků 11a, 
12, 14 a 28a považují za ověřené emise 
provozovatele letadel. 

 

Pozměňovací návrh  22 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. 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. 

7. Komise každoročně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku v jednáních a přípravách na 
shromáždění organizace ICAO v roce 
2016 a o úsilí Komise zaměřeném na 
prosazení mezinárodního přijetí přístupu 
na základě vzdušného prostoru mezi 
třetími zeměmi. V návaznosti na 
shromáždění organizace ICAO v roce 2016 
Komise také předloží Evropskému 
parlamentu a Radě konkrétní zprávu 
o výsledcích, kterých toto shromáždění 
dosáhlo. V případě, že bylo dohodnuto 
ratifikovatelné celosvětové tržní opatření, 
obsahuje tato zpráva vhodné návrhy 
reagující na tento vývoj. Ke každému 
návrhu má být přiloženo podrobné 
posouzení dopadů. 

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 

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 
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4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného 
zacházení se všemi provozovateli na stejné 
trati.“ 

4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného 
zacházení se všemi provozovateli na stejné 
trati.“ 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES 
Příloha II c – vysvětlující prohlášení – 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. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 
Příloha 
Směrnice 2003/87/ESPříloha II c – vysvětlující prohlášení – odst. 6 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Procentní podíl emisí podle článku 28a 
uplatňovaný na lety provozované do 
nejvzdálenějšího regionu a 
z nejvzdálenějšího regionu se rovněž 
vypočítá podle níže uvedené tabulky, do 
níž se před přijetím této směrnice doplní 
procentní podíly vyplývající obdobně z 
uplatňování tohoto vzorce na základě 
nejlepších dostupných údajů a mimo jiné 
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s pomocí organizace Eurocontrol. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES 
Příloha II c – tabulka – řádek 37 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ČÍNA včetně HONGKONGU, 
MACAA a TCHAJ-WANU 

ČÍNA včetně HONGKONGU a MACAA 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 
Příloha 
Směrnice 2003/87/ES 
Příloha II c – tabulka – řádek 147 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 TW TCHAJ-WAN 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 
Příloha II c – tabulka – po posledním řádku – řádky 172 a – 172 i (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Guadeloupe 

 Francouzská Guyana 

 Martinik 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy (Svatý Bartoloměj) 

 Saint-Martin (Svatý Martin) 

 Azory 

 Madeira 

 Kanárské ostrovy 

 


