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8.9.2017 A8-0258/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) 

Smernica 2003/87/ES 

Článok 3d – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -1a) V článku 3d sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2.  Od 1. januára 2013 sa s 15 % kvót musí 

obchodovať formou aukcie. Toto 

percento sa môže v rámci všeobecného 

preskúmania smernice prehodnotiť. 

2.  Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí 

obchodovať formou aukcie za 

predpokladu, že nie sú potrebné 

s cieľom vyhnúť sa uplatneniu článku 

10a ods. 5 v období rokov 2021 – 2030, 

pričom v takom prípade sa použijú na 

tento účel.“ 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2003/87/ES 

Článok 28b – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa v správe uvádza, že 

vykonateľnosť, transparentnosť 

a riadenie sú pre globálne trhové 

opatrenie dostatočné, požiadavky 

kvality na kompenzačné kredity sú 

dostatočné, že predpisy pre 

monitorovanie, vykazovanie 

a overovanie emisií sú spoľahlivé a že 

je zabezpečené rovnaké zaobchádzanie 

na trasách, potom Komisia podľa 

potreby navrhne predĺženie trvania tejto 

výnimky na 15 rokov. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Európska rada na zasadnutí 23. a 24. 

októbra 2014 stanovila záväzný cieľ 

znížiť domáce emisie skleníkových 

plynov v celom hospodárstve do roku 

2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 

40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada 

formálne schválila tento príspevok Únie 

a jej členských štátov ako ich plánovaný 

vnútroštátne stanovený príspevok podľa 

parížskej dohody. Závery Európskej 

rady z októbra 2014 predpokladali, že 

tento cieľ by mala Únia kolektívne 

dosiahnuť nákladovo čo 

najefektívnejším spôsobom, pričom v 

porovnaní s rokom 2005 by malo 

zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 

43 % v sektoroch v rámci systému 

obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % 

v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory 

hospodárstva by mali prispieť k 

zníženiu emisií.  

(3) Európska rada na zasadnutí 23. a 24. 

októbra 2014 stanovila záväzný cieľ 

znížiť domáce emisie skleníkových 

plynov v celom hospodárstve do roku 

2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 

40 %. Na zasadnutí 6. marca 2015 Rada 

formálne schválila tento príspevok Únie 

a jej členských štátov ako ich plánovaný 

vnútroštátne stanovený príspevok podľa 

parížskej dohody. Závery Európskej 

rady z októbra 2014 predpokladali, že 

tento cieľ by mala Únia kolektívne 

dosiahnuť nákladovo čo 

najefektívnejším spôsobom, pričom v 

porovnaní s rokom 2005 by malo 

zníženie emisií do roku 2030 dosiahnuť 

43 % v sektoroch v rámci systému 

obchodovania s emisiami (ETS) a 30 % 

v sektoroch mimo ETS. Všetky sektory 

hospodárstva by mali prispieť k 

zníženiu emisií a na tento účel by 

Komisia mala poskytnúť okrem iného 

platformu na výmenu osvedčených 

postupov a poznatkov získaných 

v oblasti nízkoemisnej mobility medzi 

členskými štátmi.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Únia a jej členské štáty sa už od roku 

1997 usilujú o pokrok smerom 

k medzinárodnej dohode o znížení 

vplyvu skleníkových plynov 

pochádzajúcich z leteckej dopravy a od 

roku 2008 majú zavedené právne 

predpisy na obmedzenie vplyvu činností 

v leteckej doprave na zmenu klímy 

prostredníctvom systému EÚ na 

obchodovanie s emisiami (EU ETS), 

ktorý sa uplatňuje od roku 2005. S 

cieľom urýchliť pokrok v rámci 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát 

prijala časovo obmedzené odchýlky od 

EU ETS a obmedzila tak plnenie 

záväzkov na emisie z letov medzi 

letiskami nachádzajúcimi sa v 

Európskom hospodárskom priestore 

(EHP), a to s rovnakými podmienkami 

pre prevádzkovateľov lietadiel na 

tratiach bez ohľadu na to, kde sú 

usadení. Najnovšou odchýlkou od EU 

ETS v podobe nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa 

obmedzilo plnenie záväzkov na lety v 

rámci EHP v období medzi rokmi 2013 

a 2016, pričom sa počítalo s možnými 

zmenami rozsahu pôsobnosti systému, 

(4) Únia a jej členské štáty sa už od roku 

1997 usilujú o pokrok smerom 

k medzinárodnej dohode o znížení 

vplyvu skleníkových plynov 

pochádzajúcich z leteckej dopravy a od 

roku 2008 majú zavedené právne 

predpisy na obmedzenie vplyvu činností 

v leteckej doprave na zmenu klímy 

prostredníctvom systému EÚ na 

obchodovanie s emisiami (EU ETS), 

ktorý sa uplatňuje od roku 2005. Súdny 

dvor Európskej únie vo svojom 

rozsudku z 21. decembra 20111a 

rozhodol, že zahrnutím letov mimo 

EHP do systému EU ETS sa 

neporušuje medzinárodné právo. 

Okrem toho sa členské štáty, 

zohľadňujúc nárast objemu leteckej 

dopravy v nadchádzajúcich rokoch, 

v roku 2004 a v roku 2008 opätovne 

zaviazali vykonávať koncepciu 

Jednotného európskeho neba. 

S cieľom dosiahnuť pokrok v riadení 

letovej prevádzky treba urýchliť 

zavedenie systému SESAR (Výskum 

manažmentu letovej prevádzky 

jednotného európskeho neba) 

a v rámci projektu Čisté nebo treba 

podporovať inovačné technológie. 
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pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk 

nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 

1. januárom 2017 v nadväznosti na 

preskúmanie stanovené v uvedenom 

nariadení. 

Zavedenie globálneho trhového 

opatrenia prostredníctvom 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) by malo prispieť 

k ďalšiemu pokroku v oblasti 

znižovania emisií z leteckej dopravy. S 

cieľom urýchliť pokrok v rámci 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) Únia zbytočne dvakrát 

prijala časovo obmedzené odchýlky od 

EU ETS a obmedzila tak plnenie 

záväzkov na emisie z letov medzi 

letiskami nachádzajúcimi sa v 

Európskom hospodárskom priestore 

(EHP), a to s rovnakými podmienkami 

pre prevádzkovateľov lietadiel na 

tratiach bez ohľadu na to, kde sú 

usadení. Najnovšou odchýlkou od EU 

ETS v podobe nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 sa 

obmedzilo plnenie záväzkov na lety v 

rámci EHP v období medzi rokmi 2013 

a 2016, pričom sa počítalo s možnými 

zmenami rozsahu pôsobnosti systému, 

pokiaľ ide o lety na letiská a z letísk 

nachádzajúcich sa mimo EHP, počnúc 

1. januárom 2017 v nadväznosti na 

preskúmanie stanovené v uvedenom 

nariadení. 

_________________ 

1a Rozsudok Súdneho dvora 

z 21. decembra 2011, Air Transport 

Association of America a iní/ 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 

Pozmeňujúci návrh  40 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. 

zhromaždení ICAO v októbri 2016 

týkajúcu sa vykonávania globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 na 

účely kompenzácie emisií 

z medzinárodnej leteckej dopravy nad 

úroveň roku 2020 sa považuje za 

vhodné zachovať existujúcu odchýlku 

až do ďalšieho pokroku v otázke 

koncepčných prvkov a vykonávania 

GTO. V tejto súvislosti ICAO plánuje 

v roku 2018 prijať štandardy 

a odporúčania s cieľom doplniť uvedenú 

rezolúciu a implementovať globálny 

systém. Jeho praktické sfunkčnenie si 

však bude vyžadovať opatrenia zo 

strany členov ICAO na domácej úrovni. 

ICAO musí takisto vypracovať riadiaci 

mechanizmus vrátane registračného 

systému. V tejto súvislosti by sa mala 

na základe preskúmania vykonávania 

systému ICAO predĺžiť platnosť 

súčasných odchýlok od povinností 

v rámci systému EU ETS pre lety do 

tretích krajín a z nich s cieľom podporiť 

dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť 

sprevádzkovanie systému ICAO. 

V dôsledku predĺženia platnosti 

odchýlky by mala byť aj suma kvót, 

(5) Vzhľadom na rezolúciu prijatú na 39. 

zhromaždení ICAO v októbri 2016 

týkajúcu sa vykonávania globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 na 

účely kompenzácie emisií z 

medzinárodnej leteckej dopravy nad 

úroveň roku 2020 ICAO plánuje v roku 

2018 prijať štandardy a odporúčania s 

cieľom doplniť uvedenú rezolúciu a 

implementovať globálny systém. Jeho 

praktické sfunkčnenie si však bude 

vyžadovať opatrenia zo strany členov 

ICAO na domácej úrovni. ICAO musí 

takisto vypracovať riadiaci 

mechanizmus vrátane registračného 

systému. V tejto súvislosti by sa mala 

predĺžiť do roku 2021 platnosť 

súčasných odchýlok od povinností 

v rámci systému EU ETS pre lety do 

tretích krajín a z nich s cieľom podporiť 

dynamiku v rámci ICAO a uľahčiť 

sprevádzkovanie systému ICAO. 

V dôsledku predĺženia platnosti 

odchýlky by mala byť aj suma kvót, 

ktoré majú byť predmetom aukcie a 

ktoré majú byť bezodplatne vydané 

vrátane kvót z osobitnej rezervy, 

rovnaká ako suma, ktorá by 

zodpovedala roku 2016, a mala by byť 
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ktoré majú byť predmetom aukcie a 

ktoré majú byť bezodplatne vydané 

vrátane kvót z osobitnej rezervy, 

rovnaká ako suma, ktorá by 

zodpovedala roku 2016, a mala by byť 

úmerná zníženiu povinne odovzdaných 

kvót. 

úmerná zníženiu povinne odovzdaných 

kvót. Aby bolo možné riešiť emisie CO2 

z odvetvia letectva, bude Únia 

s podporujúcimi členskými štátmi 

naďalej spolupracovať na tom, aby sa 

príjmy z aukčného obchodovania 

s kvótami využívali na projekty, ako 

napríklad SESAR, Čisté nebo a iné 

inovatívne projekty. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6b)  Na úrovni Únie sa prijali viaceré 

legislatívne akty zamerané na 

predchádzanie fragmentácii 

európskeho vzdušného priestoru, 

ktorých cieľom je zlepšiť tok letovej 

prevádzky a riadenie využívanie 

vzdušného priestoru, čím sa znižujú 

emisie. V rámci Únie by sa systém 

CORSIA mal považovať za súčasť 

tzv. balíka opatrení ICAO, a to spolu 

s úplným uplatňovaním právnych 

predpisov o jednotnom európskom 

nebi členskými štátmi, SESAR, 

využívaním GNSS na satelitnú 

navigáciu a spoločnými 

technologickými iniciatívami, ako sú 

Čisté nebo I a Čisté nebo II. Všetky 

príjmy z budúceho aukčného 

obchodovania s kvótami by sa mali 

účelovo viazať na takéto výskumné 

a rozvojové programy, ako aj 

na spoločné projekty zamerané 

na rozvoj súboru základných 

interoperabilných kapacít 

vo všetkých členských štátoch, najmä 

tých, ktoré zlepšujú infraštruktúru 

leteckej navigácie, poskytovanie 

leteckých navigačných služieb 

a využívanie vzdušného priestoru, 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

ktoré sú potrebné na vykonávanie 

riadiaceho plánu ATM. Komisia by 

tiež Európskemu parlamentu a Rade 

mala podávať správu o opatreniach 

na vykonanie medzinárodnej dohody 

o celosvetovom trhovom opatrení, 

ktoré prijali členské štáty na zníženie 

emisií skleníkových plynov z leteckej 

dopravy, ktorá by obsahovala 

aj informácie týkajúce sa využitia 

príjmov, ktoré členské štáty 

predkladajú v súlade s článkom 17 

nariadenia (EÚ) č. 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Peter Liese 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0258/2017 

Julie Girling 

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení 

rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho 

trhového opatrenia od roku 2021 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový) 

Smernica 2003/87/ES 

Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -1d) V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

„Členské štáty určia, ako sa použijú 
príjmy pochádzajúce z aukčného 

obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by 

sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v 

Európskej únii a tretích krajinách okrem 

iného na zníženie emisií skleníkových 

plynov, na prispôsobenie sa vplyvom 

zmeny klímy v Európskej únii a tretích 

krajinách, najmä v rozvojových krajinách, 

na financovanie výskumu a vývoja 

zameraného na zmiernenie a prispôsobenie 

sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej 

dopravy, na zníženie emisií 

prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou 

emisií a na pokrytie nákladov riadenia 

systému Spoločenstva. Výnosy z 

obchodovania formou aukcie by sa mali 

využívať tiež na financovanie príspevkov 

do Globálneho fondu pre energetickú 

účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, 

ktoré zabránia odlesňovaniu. ' 

„Všetky príjmy pochádzajúce z aukčného 

obchodovania s kvótami sa použijú na 

riešenie zmeny klímy v Európskej únii a 

tretích krajinách okrem iného na zníženie 

emisií skleníkových plynov, na 

prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v 

Európskej únii a tretích krajinách, najmä v 

rozvojových krajinách, na financovanie 

výskumu a vývoja zameraného na 

zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v 

oblasti letectva a leteckej dopravy, na 

zníženie emisií prostredníctvom dopravy s 

nízkou úrovňou emisií a na pokrytie 

nákladov riadenia systému Únie a na 

financovanie spoločných projektov na 

zníženie emisií skleníkových plynov 

z odvetvia letectva, akými sú napríklad 

spoločný podnik SESAR a spoločné 

technologické iniciatívy Čisté nebo, ako aj 

všetky iniciatívy umožňujúce rozsiahle 

používanie systému GNSS na satelitnú 

navigáciu a interoperabilné spôsobilosti 

v rámci členských štátov, najmä tie, 

ktoré zlepšujú infraštruktúru leteckej 

navigácie, poskytovanie leteckých 
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navigačných služieb a využívanie 

vzdušného priestoru. Výnosy z 

obchodovania formou aukcie sa môžu 

využívať tiež na financovanie príspevkov 

do Globálneho fondu pre energetickú 

účinnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, 

ktoré zabránia odlesňovaniu. Osobitná 

pozornosť sa bude venovať členským 

štátom, ktoré príjmy používajú na 

spolufinancovanie výskumných 

a inovačných programov alebo iniciatív 

v rámci deviateho rámcového programu 

pre výskum (RP9). Členské štáty 

informujú Komisiu o opatreniach 

prijatých podľa tohto odseku. 

Transparentné využívanie príjmov 

z aukčného obchodovania s kvótami 

podľa tejto smernice má zásadný význam 

pre plnenie záväzkov Únie.“ 

Or. en 

 

 

 


