
 

 
 PE529.686/ 1 

 SK 

 
 
 
 
28.3.2014 A7-0079/ 001-027 
 
 
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-027  
predložené Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa 
Peter Liese A7-0079/2014 
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej 
dopravy) 
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_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 1 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Odvetvie leteckej dopravy má výrazný 
medzinárodný charakter. Mali by sa 
rýchlo prijať iniciatívy na ochranu klímy, 
pretože celosvetovým problémom, akými 
sú emisie v leteckej doprave, sa dá 
najúčinnejšie čeliť prostredníctvom 
medzinárodného prístupu, ktorý bude 
zahŕňať povinnosť zaviesť rovnaké 
opatrenia alebo dosiahnuť rovnaké ciele 
prostredníctvom odlišných opatrení. 
Najlepšie vyhliadky na dlhodobé zaistenie 
udržateľnosti ponúka celosvetová dohoda 
v rámci ICAO.  

 
 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 1 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) Prijatie rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ1 
umožnilo, aby ICAO dosiahla na svojom 
budúcom zasadnutí pokrok v rámci úsilia 
o uzavretie globálnej dohody. S cieľom 
pripraviť pôdu pre uzavretie tejto dohody 
a zabrániť odvetným obchodným 
opatreniam je žiaduce dočasne predĺžiť 
ustanovenia o „zastavení času“. 

 __________________ 

 1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 377/2013/EÚ z 24. apríla 2013 o 
dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES 
o vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v 
Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 113, 24.4.2013, 
s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

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/ES4 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. 

(2) Preto je na udržanie dynamiky, ktorá 
sa dosiahla na zhromaždení ICAO v roku 
2013, a na uľahčenie pokroku na 
nadchádzajúcom zhromaždení ICAO 
v roku 2016, žiaduce dočasne považovať 
požiadavky stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES4 za splnené na obdobie do 
roku 2016 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. 
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_______________ ______________ 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania 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). 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania 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). 

Odôvodnenie 

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. 
V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či 
a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak 
platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na 
ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, 
keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018. 
 
 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 2 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) V záujme budovania dôvery na 
medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide 
o systém Únie na obchodovanie 
s emisiami (ETS), by sa príjmy 
pochádzajúce z obchodovania s kvótami 
formou aukcie alebo rovnaká suma, ak to 
vyžadujú základné rozpočtové zásady 
členských štátov, ako napríklad 
jednotnosť a univerzálnosť, mali použiť 
na zníženie emisií skleníkových plynov, 
adaptáciu na vplyvy zmeny klímy v Únii 
a tretích krajinách, financovanie výskumu 
a vývoja zameraného na zmiernenie 
a adaptáciu a na pokrytie nákladov na 
správu systému Únie na obchodovanie s 
emisiami. Príjmy získané z obchodovania 
formou aukcie by sa tiež mali použiť na 
dopravu s nízkou úrovňou emisií. Výnosy 
z obchodovania formou aukcie by sa mali 
využívať najmä na financovanie 
príspevkov do Fondu globálnej 
energetickej účinnosti a obnoviteľnej 
energie a Zeleného klimatického fondu 
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podľa Rámcového dohovoru OSN 
o zmene klímy (UNFCCC) a opatrení, 
ktoré zabránia odlesňovaniu a uľahčia 
adaptáciu v rozvojových krajinách. 
V rámci dohody o účinnom globálnom, 
trasou podmienenom trhovom opatrení so 
značným potenciálom znižovať vplyv 
letectva na klímu by sa Únia mala zároveň 
zaviazať, že vyčlení príjmy z takéhoto 
opatrenia na Zelený klimatický fond 
podľa Rámcového dohovoru OSN 
o zmene klímy s cieľom zohľadniť zásadu 
spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti 
a príslušných spôsobilostí, a že vynaloží 
úsilie na medzinárodnej úrovni na 
financovanie výskumu a vývoja v oblasti 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v leteckej doprave. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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. 

(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 tri roky, 
kým sa na 39. zhromaždení ICAO v roku 
2016 nedohodne ratifikovateľné 
celosvetové trhové opatrenie, ktoré sa 
bude uplatňovať na väčšinu emisií 
v medzinárodnej leteckej doprave, 
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 
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obmedzuje na obdobie do roku 2016. 

Odôvodnenie 

V pozmeňujúcom návrhu sa zdôrazňuje skutočnosť, že prijateľné by nebolo akékoľvek trhové 
opatrenie, ale len také trhové opatrenie, ktoré je právne záväzné a zahŕňa väčšinu emisií. 
 
 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici 
zohľadňujú výsledky bilaterálnych a 
multilaterálnych kontaktov s tretími 
krajinami, ktoré Komisia bude naďalej 
rozvíjať v mene Únie. 

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici 
zohľadňujú výsledky bilaterálnych a 
multilaterálnych kontaktov s tretími 
krajinami. Dodatočné obdobie, ktoré 
umožní „zastavenie času“ o ďalší rok, by 
Komisia a členské štáty, konajúce v mene 
Únie, mali využiť na zabezpečenie 
medzinárodnej akceptácie prístupu na 
základe vzdušného priestoru, ktorý má 
Únia uplatňovať v najbližších rokoch, zo 
strany tretích krajín. Tieto snahy by mali 
byť podporované tým, že tretím krajinám 
sa ponúkne, aby sa pripojili k spoločnému 
prístupu k využívaniu príjmov, napríklad 
v oblasti medzinárodnej politiky v oblasti 
klímy alebo spoločných výskumných a 
vývojových projektov, ktoré majú riešiť 
emisie skleníkových plynov spôsobené 
leteckou dopravou. Členské štáty by mali 
takisto využiť príjmy z vnútroštátnych 
daní a poplatkov, ktoré sú účtované 
cestujúcim, na dosiahnutie pokroku v 
medzinárodných rokovaniach a 
rokovaniach s tretími krajinami. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 4 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Výnimky stanovené v tejto smernici 
sa týkajú len emisií z činností leteckej 
dopravy do roku 2016 a Únia ich 
poskytuje na uľahčenie dohody o prijatí 
ratifikovateľného celosvetového trhového 
opatrenia na 39. zhromaždení ICAO. 
Ďalší legislatívny krok by sa mal 
uskutočniť len vtedy, ak sa takéto 
opatrenie prijme v roku 2016. Komisia by 
mala v tejto súvislosti v nadväznosti na 
zhromaždenie ICAO z roku 2016 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
úplnú správu a okamžite navrhnúť 
potrebné opatrenia podľa jeho výsledkov. 
Ak tretie krajiny pristúpia na zosúladenie 
so systémom Únie na obchodovanie 
s emisiami (ETS) alebo prijmú 
rovnocenné opatrenia, výnimky stanovené 
v tejto smernici by sa mali príslušným 
spôsobom upraviť. 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 4 b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4b) Únia by mala otázku obchodovania s 
emisiami v leteckej doprave vždy zaradiť 
do rokovaní o dohodách v oblasti leteckej 
dopravy s tretími krajinami. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

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 

(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 
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vzťahovať na emisie od roku 2014, aby 
prevádzkovatelia mali dostatok času, aby 
tieto prístupy pri plánovaní svojich 
leteckých činností pochopili. 

vzťahovať na emisie od roku 2014 do roku 
2016, aby prevádzkovatelia mali dostatok 
času na pochopenie týchto prístupov pri 
plánovaní svojich leteckých činností. 

Odôvodnenie 

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. 
V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či 
a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak 
platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na 
ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, 
keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018. 
 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

(10) Bez toho, aby boli dotknuté 
celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú 
uplatňovať od roku 2020, by sa mali v 
období 2014 až 2016 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 Svetová banka v 
roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s 
vysokým alebo stredne vysokým príjmom. 

Odôvodnenie 

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. 
V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či 
a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak 
platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na 
ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, 
keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018.  
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 10 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Lety medzi najvzdialenejšími 
regiónmi uvedenými v článku 349 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a 
pevninskou časťou Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP) by sa 
mali tiež riadiť regionálnym trhovým 
prístupom. Percentuálne podiely by mal 
Eurocontrol vypočítať na základe podielu 
vzdialenosti letu po ortodróme medzi 
hlavnými letiskami v pevninskej časti 
EHP a v najvzdialenejšom regióne, ktorý 
nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším 
bodom pevninskej časti EHP, pokým 
nevstúpi do platnosti globálne trhové 
opatrenie. 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 12 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Komisia by po zhromaždení ICAO v 
roku 2016 mala predložiť správu 
Európskemu parlamentu a Rade, s 
cieľom zabezpečiť, aby bolo možné 
zohľadniť vývoj na medzinárodnej scéne 
a riešiť akékoľvek otázky týkajúce sa 
uplatňovania výnimiek. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod -1 (nový) 
Smernica 2003/87/ES 
Článok 3d – odsek 4  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 3d sa odsek 4 nahrádza 
takto: 
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 „4. Členské štáty použijú príjmy 
pochádzajúce z obchodovania s kvótami 
formou aukcie na úsilie o riešenie 
problému zmeny klímy, a to najmä na 
medzinárodnej úrovni, na zníženie emisií 
skleníkových plynov a na adaptáciu na 
vplyv zmeny klímy v rozvojových 
krajinách, ako aj na financovanie 
výskumu a vývoja zameraného na 
zmiernenie a adaptáciu, a to najmä 
pokiaľ ide o oblasť letectva a leteckej 
dopravy. Príjmy získané z obchodovania 
formou aukcie sa tiež použijú na dopravu 
s nízkou úrovňou emisií. Výnosy 
z obchodovania formou aukcie sa využijú 
aj na financovanie príspevkov do Fondu 
globálnej energetickej účinnosti 
a obnoviteľnej energie a Zeleného 
klimatického fondu podľa Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy, ako aj 
opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. 

 Členské štáty pravidelne informujú 
Komisiu o opatreniach prijatých v súlade 
s prvým pododsekom.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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

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

 

Pozmeňujúci návrh  15 

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

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

b) emisie z letov do krajín mimo EHP 
a z nich v každom kalendárnom roku 
v rokoch 2014 až 2016, keď 
prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal 
kvóty podľa percentuálnych množstiev 
overených emisií z týchto letov uvedených 
v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných 
v súlade s odsekom 6; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) emisie z letov medzi najvzdialenejšími 
regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ 
a pevninskou časťou EHP v každom 
kalendárnom roku, až pokým nevstúpi do 
platnosti globálne trhové opatrenie, keď 
s cieľom zohľadniť podiel letov, ktoré sa 
uskutočňujú v rámci európskeho 
vzdušného priestoru, prevádzkovateľ 
takýchto letov odovzdal kvóty podľa 
percentuálnych podielov, ktoré má 
vypočítať Eurocontrol na základe podielu 
vzdialenosti letu po ortodróme medzi 
hlavnými letiskami v pevninskej časti 
EHP a v najvzdialenejšom regióne, ktorý 
nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším 
bodom pevninskej časti EHP, alebo sa 
majú vypočítať v súlade s odsekom 6; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

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

c) 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; 

c) emisie z letov prevádzkovaných 
nekomerčným prevádzkovateľom v 
každom kalendárnom roku až do roku 2016 
v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený 
prevádzkovateľ zodpovedný v 
predchádzajúcom kalendárnom roku, 
nedosiahli 1 000 ton; 

 
 

Pozmeňujúci návrh  18 

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

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. 

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

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 
Článok 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 
bezplatných kvót pre leteckú dopravu 
vydaných jednotlivým prevádzkovateľom 
do [OP: vložte dátum 4 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 

Pokiaľ ide o činnosti od roku 2013 do 
roku 2016, členské štáty uverejnia 
množstvo bezplatných kvót pre leteckú 
dopravu vydaných jednotlivým 
prevádzkovateľom do ...[Ú. v. EÚ: vložte 
dátum štyri mesiace po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice]. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. 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). 

4. Odchylne od článku 3d ods. 3 sa 
množstvo kvót, s ktorými má každý 
členský štát obchodovať formou aukcie 
v období rokov 2013 až 2016, znižuje tak, 
aby bolo v súlade s podielom započítaných 
emisií z leteckej dopravy, ktoré sú 
výsledkom uplatňovania odseku 1 písm. a) 
až c). 

 
 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. 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. 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. 

6. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 
14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla 
pri letoch do krajín mimo EHP a z nich a 
letoch na letisko a z letiska, ktoré sa 
nachádza v jednom z najvzdialenejších 
regiónov, 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. Príslušný 
orgán nahlási všetky takéto výpočty 
Komisii. Prevádzkovateľ je informovaný o 
výsledku výpočtov vykonaných príslušným 
orgánom a výpočty emisií vykonané za 
takýchto okolností sa považujú za overené 
emisie prevádzkovateľa lietadla na účely 
článkov 11a, 12, 14 a 28a. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 
Smernica 2003/87/ES 
Článok 28a – odsek 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 
predloží Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o opatreniach na zavedenie 
celosvetového trhového opatrenia, ktoré 
sa bude uplatňovať na emisie od roku 
2020, spolu s prípadnými návrhmi. 

7. Komisia každoročne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
pokroku v rokovaniach a prípravách na 
zhromaždenie ICAO v roku 2016, ako aj 
o úsilí Komisie zameranom na presadenie 
medzinárodnej akceptácie prístupu na 
základe vzdušného priestoru zo strany 
tretích krajín. Po zhromaždení ICAO 
v roku 2016 predloží Komisia Európskemu 
parlamentu a Rade tiež konkrétnu správu 
o výsledkoch, ktoré dosiahlo 
zhromaždenie. Pokiaľ sa schváli 
ratifikovateľné celosvetové trhové 
opatrenie, uvedú sa v tejto správe 
prípadné návrhy v reakcii na tento vývoj. 
Ku každému návrhu je priložené 
podrobné posúdenie vplyvu. 

V prípade, že sa globálne opatrenie nebude 
uplatňovať od roku 2020, v uvedenej 
správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia 
emisií pochádzajúcich z vykonávania 
leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z 
nich od roku 2020 pre prípad, že takéto 
globálne opatrenie bude naďalej chýbať. 
Komisia vo svojej správe zohľadní aj 
riešenia iných otázok, ktoré sa môžu 
objaviť v súvislosti s uplatňovaním 
článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými 
prevádzkovateľmi na tej iste trati. 

V prípade, že sa globálne opatrenie nebude 
uplatňovať od roku 2020, v uvedenej 
správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia 
emisií pochádzajúcich z vykonávania 
leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z 
nich od roku 2016 pre prípad, že takéto 
globálne opatrenie bude naďalej chýbať. 
Komisia vo svojej správe zohľadní aj 
riešenia iných otázok, ktoré sa môžu 
objaviť v súvislosti s uplatňovaním 
článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými 
prevádzkovateľmi na tej iste trati. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 
Príloha 
Smernica 2003/87/ES 
Príloha IIc – vysvetľujúca časť – odsek 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na obdobie rokov 2014 až 2020 a bez toho, 
aby boli dotknuté celosvetové trhové 
opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od 
roku 2020, sa percentuálny podiel 
vzťahujúci sa na lety medzi členskými 
krajinami EHP a krajinami, ktoré sú 
rozvojovými krajinami a ktorých podiel na 
celkovom objeme tonokilometrov z 
medzinárodných činností leteckej dopravy 
predstavuje menej než 1 %, stanovuje na 
hodnotu nula. Krajiny, ktoré sa na účely 
tohto návrhu považujú za rozvojové, sú 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 Svetová banka v 
roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s 
vysokým alebo stredne vysokým príjmom. 

Na obdobie rokov 2014 až 2016 a bez toho, 
aby boli dotknuté celosvetové trhové 
opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od 
roku 2020, sa percentuálny podiel 
vzťahujúci sa na lety medzi členskými 
krajinami EHP a krajinami, ktoré sú 
rozvojovými krajinami a ktorých podiel na 
celkovom objeme tonokilometrov z 
medzinárodných činností leteckej dopravy 
predstavuje menej než 1 %, stanovuje na 
hodnotu nula. Krajiny, ktoré sa na účely 
tohto návrhu považujú za rozvojové, sú 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 Svetová banka 
v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny 
s vysokým alebo stredne vysokým 
príjmom. 

 
 
 
 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 
Príloha 
Smernica 2003/87/ES 
Príloha IIc – vysvetľujúca časť – odsek 6 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Percentuálne množstvo emisií uvedené v 
článku 28a pre lety prevádzkované do 
najvzdialenejšieho regiónu a z neho sa 
tiež vypočíta podľa nižšie uvedenej 
tabuľky, do ktorej sa pred prijatím 
doplnia percentuálne podiely vyplývajúce 
mutatis mutandis z uplatňovania tohto 
vzorca na základe najlepších dostupných 
údajov a okrem iného s pomocou 
organizácie Eurocontrol. 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 
Príloha 
Smernica 2003/87/ES 
Príloha I c – tabuľka – riadok 37  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ČÍNA vrátane HONGKONGU, MACAA a 
TAIWANU 

ČÍNA vrátane HONGKONGU a MACAA 

 
 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 
Príloha 
Smernica 2003/87/ES 
Príloha IIc – tabuľka – riadok 147 a (nový)  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 TW TAIWAN 

 
 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 
Príloha IIc – tabuľka – za posledným riadkom – riadky 172 a až 172 i (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Guadeloupe 

 Francúzska Guyana 

 Martinik 

 Réunion 

 Svätý Bartolomej 

 Saint Martin 

 Azory  

 Madeira 

 Kanárske ostrovy 

 
 


