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8.9.2017 A8-0258/36 

Pozměňovací návrh  36 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 3 d – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1a) V článku 3d se odstavec 2 nahrazuje 

tímto: 

2.  Od 1. ledna 2013 se vydraží 15 % 

povolenek. Tento procentní podíl lze 

v rámci všeobecného přezkumu této 

směrnice zvýšit. 

2.  Od 1. ledna 2021 se vydraží 50 % 

povolenek, pokud nejsou zapotřebí 

k tomu, aby v letech 2021 až 2030 

zabránily uplatňování čl. 10a odst. 5. 

Pokud zapotřebí jsou, musí být použity 

pro tento účel.“ 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Pozměňovací návrh  37 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 28 b – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Jestliže zpráva ukáže, že 

vymahatelnost, transparentnost a řádná 

správa jsou dostatečné pro celosvětové 

tržní opatření, že kvalitativní požadavky 

pro kompenzační kredity jsou 

dostatečné, že pravidla pro 

monitorování, vykazování a ověřování 

emisí jsou spolehlivá a že je na trasách 

zajištěno rovné zacházení, pak Komise 

v případě potřeby navrhne prodloužení 

doby trvání této odchylky na 15 let. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Pozměňovací návrh  38 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Závazný cíl ve výši minimálně 40% 

snížení domácích emisí skleníkových 

plynů z celého hospodářství do roku 

2030 ve srovnání s rokem 1990 

stanovila Evropská rada ve dnech 23. – 

24. října 2014. Rada na svém zasedání 

dne 6. března 2015 formálně schválila 

tento příspěvek Unie a jejích členských 

států jako jejich zamýšlený vnitrostátně 

stanovený příspěvek v rámci Pařížské 

dohody. Závěry Evropské rady z října 

2014 předpokládaly, že tohoto cíle Unie 

dosáhne společně a co 

nejhospodárnějším způsobem a ke 

snížením dojde do roku 2030 

v porovnání s rokem 2005 v rámci EU 

ETS (o 43 %) a v odvětvích mimo EU 

ETS o 30 %. K dosažení tohoto snížení 

emisí by měla přispět všechna odvětví 

ekonomiky.  

(3) Závazný cíl ve výši minimálně 40% 

snížení domácích emisí skleníkových 

plynů z celého hospodářství do roku 

2030 ve srovnání s rokem 1990 

stanovila Evropská rada ve dnech 23. – 

24. října 2014. Rada na svém zasedání 

dne 6. března 2015 formálně schválila 

tento příspěvek Unie a jejích členských 

států jako jejich zamýšlený vnitrostátně 

stanovený příspěvek v rámci Pařížské 

dohody. Závěry Evropské rady z října 

2014 předpokládaly, že tohoto cíle Unie 

dosáhne společně a co 

nejhospodárnějším způsobem a ke 

snížením dojde do roku 2030 

v porovnání s rokem 2005 v rámci EU 

ETS (o 43 %) a v odvětvích mimo EU 

ETS o 30 %. K dosažení tohoto snížení 

emisí by měla přispět všechna odvětví 

ekonomiky a Komise by za tímto 

účelem měla mj. poskytnout platformu, 

která členským státům umožní výměnu 

osvědčených postupů a zkušeností 

získaných v odvětví nízkoemisní 

mobility.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Pozměňovací návrh  39 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Unie a její členské státy se snaží 

prosazovat mezinárodní dohody 

o snížení dopadů emisí skleníkových 

plynů z letecké dopravy od roku 1997 

a od roku 2008 mají platnou právní 

úpravu, která má omezit dopady změny 

klimatu způsobené činnostmi v oblasti 

letectví prostřednictvím systému EU pro 

obchodování s emisemi (EU ETS), který 

funguje od roku 2005. S cílem 

dosáhnout pokroku v rámci 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) Unie přijala dvakrát 

časově omezené odchylky od EU ETS 

s cílem omezit povinnosti dodržování 

předpisů, pokud jde o emise z letů mezi 

letišti nacházejícími se v zemích 

Evropského hospodářského prostoru 

(EHP), přičemž s provozovateli letadel 

na stejných trasách bylo zacházeno 

stejně bez ohledu na to, kde jsou 

usazeni. Nejnovější odchylka od EU 

ETS, nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 421/2014, omezila 

povinnosti dodržování předpisů pro lety 

uvnitř EHP v období 2013 až 2016 

a předpokládala možné změny oblasti 

působnosti systému, pokud jde 

(4) Unie a její členské státy se snaží 

prosazovat mezinárodní dohody 

o snížení dopadů emisí skleníkových 

plynů z letecké dopravy od roku 1997 

a od roku 2008 mají platnou právní 

úpravu, která má omezit dopady změny 

klimatu způsobené činnostmi v oblasti 

letectví prostřednictvím systému EU pro 

obchodování s emisemi (EU ETS), který 

funguje od roku 2005. Dne 21. prosince 

2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské 

unie1a, že zahrnutí letů mimo EHP do 

systému EU ETS neporušuje 

mezinárodní právní předpisy. Členské 

státy se navíc v letech 2004 a 2008 

znovu zavázaly k provedení jednotného 

evropského nebe – s ohledem na to, že 

se hustota letového provozu bude 

v nadcházejících letech zvyšovat. 

S cílem dosáhnout pokroku v oblasti 

řízení letového provozu je třeba 

urychlit provádění výzkumu 

uspořádání letového provozu 

jednotného evropského nebe (SESAR) 

a v rámci iniciativy Clean Sky musí být 

podporovány inovativní technologie. 

K dalšímu pokroku v oblasti snižování 

emisí z letectví by mělo napomoci 
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o činnosti prováděné na letiště a z letišť 

nacházejících se mimo EHP od 1. ledna 

2017 v návaznosti na přezkum 

stanovený v uvedeném nařízení. 

zavedení celosvětového tržního 

opatření Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví (ICAO). S cílem 

dosáhnout pokroku v rámci 

Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví (ICAO) Unie přijala dvakrát 

časově omezené odchylky od EU ETS 

s cílem omezit povinnosti dodržování 

předpisů, pokud jde o emise z letů mezi 

letišti nacházejícími se v zemích 

Evropského hospodářského prostoru 

(EHP), přičemž s provozovateli letadel 

na stejných trasách bylo zacházeno 

stejně bez ohledu na to, kde jsou 

usazeni. Nejnovější odchylka od EU 

ETS, nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 421/2014, omezila 

povinnosti dodržování předpisů pro lety 

uvnitř EHP v období 2013 až 2016 

a předpokládala možné změny oblasti 

působnosti systému, pokud jde 

o činnosti prováděné na letiště a z letišť 

nacházejících se mimo EHP od 1. ledna 

2017 v návaznosti na přezkum 

stanovený v uvedeném nařízení. 

_________________ 

1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 

prosince 2011, Air Transport Association 

of America a další proti Secretary of State 

for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Pozměňovací návrh  40 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) S ohledem na usnesení přijaté na 39. 

shromáždění ICAO v říjnu 2016 

o provádění celosvětového tržního 

opatření od roku 2021 s cílem vyrovnat 

emise z mezinárodní letecké dopravy, 

které překračují úroveň roku 2020, se 

považuje za vhodné, aby i nadále 

platila stávající odchylka, dokud 

nebude dosaženo dalšího pokroku 

ohledně skladby a provádění 

celosvětového tržního opatření. 

V tomto ohledu plánuje ICAO přijetí 

norem a doporučených postupů s cílem 

doplnit uvedené usnesení a provést 

celosvětový systém na rok 2018. Pro 

jeho konkrétní zavedení však budou 

muset členové ICAO přijmout opatření 

na vnitrostátní úrovni. ICAO musí také 

vyvinout mechanismy řízení, včetně 

systému registru. V této souvislosti by 

měla být prodloužena stávající odchylka 

od povinností EU ETS pro lety do 

třetích zemí a ze třetích zemí, 

s výhradou přezkumu provádění 

režimu ICAO, s cílem podpořit 

dynamiku v ICAO a usnadnit zavedení 

režimu ICAO. Prodloužení platnosti 

odchylky by mělo vést k tomu, že 

(5) S ohledem na usnesení přijaté na 39. 

shromáždění ICAO v říjnu 2016 

o provádění celosvětového tržního 

opatření od roku 2021 s cílem vyrovnat 

emise z mezinárodní letecké dopravy, 

které překračují úroveň roku 2020, 

plánuje ICAO na rok 2018 přijetí 

norem a doporučených postupů s cílem 

doplnit uvedené usnesení a provést 

celosvětový systém. Pro jeho konkrétní 

zavedení však budou muset členové 

ICAO přijmout opatření na vnitrostátní 

úrovni. ICAO musí také vyvinout 

mechanismy řízení, včetně systému 

registru. V této souvislosti by měla být 

do roku 2021 prodloužena stávající 

odchylka od povinností EU ETS pro 

lety do třetích zemí a ze třetích zemí, 

s cílem podpořit dynamiku v ICAO 

a usnadnit zavedení režimu ICAO. 

Prodloužení platnosti odchylky by mělo 

vést k tomu, že množství povolenek, 

které mají být vydraženy a bezplatně 

vydány (včetně povolenek ze zvláštní 

rezervy), by mělo být stejné jako 

množství v roce 2016 a mělo by být 

v poměru ke snížení počtu povinně 

vyřazených povolenek. V zájmu řešení 
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množství povolenek, které mají být 

vydraženy a bezplatně vydány (včetně 

povolenek ze zvláštní rezervy), by mělo 

být stejné jako množství v roce 2016 

a mělo by být v poměru ke snížení počtu 

povinně vyřazených povolenek. 

emisí CO2 v odvětví letectví bude Unie 

i nadále aktivně podporovat členské 

státy, aby příjmy z dražeb povolenek 

využívaly na projekty, jako je SESAR, 

Clean Sky a další inovační projekty. 

 

Or. en 



 

AM\1133933CS.docx  PE605.642v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.9.2017 A8-0258/41 

Pozměňovací návrh  41 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b)  Na úrovni Unie bylo přijato několik 

legislativních aktů, jejichž cílem je 

zabránit roztříštěnosti evropského 

vzdušného prostoru, a zlepšit tak 

plynulost leteckého provozu 

a kontrolu využívání vzdušného 

prostoru, čímž se omezí emise. 

V rámci Unie by měl být systém 

CORSIA považován za součást tzv. 

„balíčku opatření“ ICAO, společně 

s tím, že členské státy plně provedou 

právní předpisy v oblasti jednotného 

evropského nebe, SESAR, 

s využíváním GNSS pro satelitní 

navigaci a společnými 

technologickými iniciativami, jako 

jsou Clean Sky I a Clean Sky II. 

Veškeré příjmy z výnosů z budoucích 

dražeb povolenek by měly být 

vyhrazeny na rozvoj výše uvedených 

programů výzkumu a vývoje, jakož 

i na společné projekty zaměřené na 

to, aby ve všech členských státech 

vznikl soubor základních 

interoperabilních kapacit, které 

povedou především ke zlepšení 

infrastruktury letové navigace, 

poskytování letových navigačních 
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služeb a využívání vzdušného 

prostoru, jak to vyžaduje provedení 

hlavního plánu řízení letového 

provozu. Komise by také měla 

Evropskému parlamentu a Radě 

podat zprávu o opatřeních přijatých 

členskými státy v rámci provádění 

celosvětového tržního opatření 

s cílem omezit emise skleníkových 

plynů z letectví, včetně informací 

týkajících se využívání příjmů, které 

členské státy předkládají v souladu 

s článkem 17 nařízení (EU) č. 

525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Pozměňovací návrh  42 

Peter Liese 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení 

rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od 

roku 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový) 

Směrnice 2003/87/ES 

Čl. 3 d – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1d) V čl. 3d odst. 4 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

„Způsob použití příjmů z dražby 

povolenek určí členské státy. Tyto příjmy 

by se měly využít za účelem boje proti 

změně klimatu v Unii a třetích zemích 

mimo jiné na opatření ke snižování emisí 

skleníkových plynů, na přizpůsobení se 

dopadům změny klimatu v Unii a ve třetích 

zemích, zejména v rozvojových zemích, na 

financování výzkumu a vývoje v oblasti 

zmírňování a přizpůsobování se, včetně 

letectví a letecké dopravy, na snížení emisí 

prostřednictvím dopravy s nízkými 

hodnotami emisí a na pokrytí nákladů na 

správu systému. Výnosy z dražby by měly 

být použity také na financování příspěvků 

do Globálního fondu pro energetickou 

účinnost a obnovitelnou energii a na 

opatření proti odlesňování.“ 

„Veškeré příjmy z dražby povolenek se 

využijí na boj proti změně klimatu v Unii 

a třetích zemích, mimo jiné na opatření ke 

snižování emisí skleníkových plynů, na 

přizpůsobení se dopadům změny klimatu 

v Unii a ve třetích zemích, zejména 

v rozvojových zemích, na financování 

výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování 

a přizpůsobování se, včetně letectví 

a letecké dopravy, na snížení emisí 

prostřednictvím dopravy s nízkými 

hodnotami emisí, na pokrytí nákladů na 

správu unijního systému a na financování 

společných projektů na snížení emisí 

skleníkových plynů z letectví, jako jsou 

společný podnik SESAR a společné 

technologické iniciativy Clean Sky 

a veškeré iniciativy umožňující rozšířené 

využívání GNSS pro satelitní navigaci 

a interoperabilních kapacit ve všech 

členských státech, zejména těch, které 

zlepšují infrastrukturu letové navigace, 

poskytování letových navigačních služeb 

a využívání vzdušného prostoru. Výnosy 

z dražby mohou být použity také na 
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financování příspěvků do Globálního 

fondu pro energetickou účinnost 

a obnovitelnou energii a na opatření proti 

odlesňování. Zvláštní pozornost se věnuje 

členským státům, které příjmy využívají ke 

spolufinancování programů a iniciativ 

v oblasti výzkumu a inovací na základě 9. 

rámcového programu v oblasti výzkumu 

(FP9). Členské státy informují Komisi 

o opatřeních přijatých podle tohoto 

odstavce. Transparentnost využívání 

příjmů získaných z dražeb povolenek 

podle této směrnice je zásadní pro 

podporu závazků Unie.“ 

Or. en 

 

 


