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Pozměňovací návrh 47
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(16) Letectví ovlivňuje klimatické 
podmínky na celém světě prostřednictvím 
vypouštění oxidu uhličitého, oxidů dusíku, 
vodní páry a částic síranů a sazí.
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) dospěl k závěru, že celkové 
dopady letectví jsou v současné době 
dvakrát až čtyřikrát vyšší, než jaké měly 
v minulosti samotné emise oxidu 
uhličitého. Nedávný výzkum ve 
Společenství ukázal, že celkové dopady 
letectví by mohly být přibližně dvakrát 
vyšší než dopady samotného oxidu 
uhličitého. Žádný z těchto odhadů však 
nezohledňuje vysoce nestálé účinky cirové 
oblačnosti. V souladu s čl. 174 odst. 2 
Smlouvy musí být politika Společenství 
v oblasti životního prostředí založena na 
zásadě obezřetnosti. Dokud nedojde 
k dalšímu vědeckému pokroku, všechny 
dopady letectví by měly být řešeny v co 
největším rozsahu. Otázka emisí oxidů 
dusíku bude řešena v jiném právním 
předpise, který navrhne Komise v roce 
2008.

(16) Letectví ovlivňuje klimatické 
podmínky na celém světě prostřednictvím
vypouštění oxidu uhličitého, oxidů dusíku, 
vodní páry a částic síranů a sazí.
Mezivládní panel pro změnu klimatu 
(IPCC) dospěl k závěru, že celkové 
dopady letectví jsou v současné době 
dvakrát až čtyřikrát vyšší, než jaké měly 
v minulosti samotné emise oxidu 
uhličitého. Nedávný výzkum ve 
Společenství ukázal, že celkové dopady 
letectví by mohly být přibližně dvakrát 
vyšší než dopady samotného oxidu 
uhličitého. Žádný z těchto odhadů však 
nezohledňuje vysoce nestálé účinky cirové 
oblačnosti. V souladu s čl. 174 odst. 2 
Smlouvy musí být politika Společenství 
v oblasti životního prostředí založena na 
zásadě obezřetnosti, a proto by měly být 
všechny dopady letectví řešeny v co 
největším rozsahu. Orgány řízení 
leteckého provozu by měly uplatňovat 
účinná opatření, aby se zamezilo vytváření 
kondenzačních pruhů a cirů způsobených 
změnami letových schémat, a to tak, že 
zajistí, aby lety nevedly oblastmi, kde lze 
kvůli zvláštním atmosférickým 
podmínkám vytváření takové oblačnosti 
předpokládat. Orgány řízení letového 
provozu by měly navíc důrazně 
podporovat výzkum vytváření 
kondenzačních pruhů a cirů včetně 
účinných zmírňujících opatření 
(týkajících se např. paliva, motorů nebo 
řízení letového provozu), která nemají 
nepříznivý vliv na jiné environmentální 
cíle. Do doby, než Komise navrhne další 
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právní předpisy, jež budou konkrétně 
zaměřeny na problém s emisemi oxidů 
dusíku v letectví, měl by být na každou 
tunu vypuštěného CO2 uplatněn násobitel.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 10 a 65).

Pozměňovací návrh 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování pro 
stanovení celkového množství vydávaných 
povolenek a pro jejich distribuci 
provozovatelům letadel. Určitá část 
povolenek bude přidělena v dražbě 
v souladu s pravidly, která vypracuje 
Komise. Měla by být vyčleněna zvláštní 
rezerva povolenek, která by zajistila 
přístup na trh novým provozovatelům 
letadel a podporu provozovatelům, kteří 
prudce zvýší počet tunokilometrů 
provozovaných letadel. Provozovatelům 
letadel, kteří ukončujíc svou činnost, by 
měly být i nadále vydávány povolenky do 
konce období, pro které již byly bezplatné 
povolenky přiděleny.

(17) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování pro 
stanovení celkového množství vydávaných 
povolenek a pro jejich distribuci 
provozovatelům letadel. Určitá část 
povolenek bude přidělena v dražbě 
v souladu s pravidly, která vypracuje 
Komise. Od roku 2013 budou draženy 
veškeré povolenky. Měla by být vyčleněna 
zvláštní rezerva povolenek, která by 
zajistila přístup na trh novým 
provozovatelům letadel a podporu 
provozovatelům, kteří prudce zvýší počet 
tunokilometrů provozovaných letadel. 
Provozovatelům letadel, kteří ukončujíc 
svou činnost, by měly být i nadále 
vydávány povolenky do konce období, pro 
které již byly bezplatné povolenky 
přiděleny.

Or. en

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení) 



AM\722693CS.doc 5/30 PE406.000v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pozměňovací návrh 49
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování pro 
stanovení celkového množství vydávaných 
povolenek a pro jejich distribuci 
provozovatelům letadel. Určitá část 
povolenek bude přidělena v dražbě 
v souladu s pravidly, která vypracuje 
Komise. Měla by být vyčleněna zvláštní 
rezerva povolenek, která by zajistila 
přístup na trh novým provozovatelům 
letadel a podporu provozovatelům, kteří 
prudce zvýší počet tunokilometrů 
provozovaných letadel. Provozovatelům 
letadel, kteří ukončujíc svou činnost, by 
měly být i nadále vydávány povolenky do 
konce období, pro které již byly bezplatné 
povolenky přiděleny.

(17) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla by být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování pro 
stanovení celkového množství vydávaných 
povolenek a pro jejich distribuci 
provozovatelům letadel. Měla by být 
vyčleněna zvláštní rezerva povolenek, 
která by zajistila přístup na trh novým 
provozovatelům letadel a podporu 
provozovatelům, kteří prudce zvýší počet 
tunokilometrů provozovaných letadel. 
Provozovatelům letadel, kteří ukončujíc 
svou činnost, by měly být i nadále 
vydávány povolenky do konce období, pro 
které již byly bezplatné povolenky 
přiděleny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17a) Letectví je energeticky náročné 
odvětví průmyslu, jak stanoví směrnice 
Rady 2003/96/ES. Vzhledem k neexistenci 
relevantního alternativního paliva je 
letectví plně závislé na kerosenu jako na 
zdroji energie a má nejvyšší náklady na 
snižování emisí ze všech průmyslových 
odvětví. Rovněž schopnost leteckých 
společností přenést náklady na povolenky 
na své zákazníky je velmi omezená.
Letectví čelí mezinárodní konkurenci, 
a proto dokud neexistuje dohoda 
o celosvětových opatřeních na snížení 
emisí skleníkových plynů z letectví, vážně 
hrozí odklon dopravy a přesun emisí 
uhlíku. Toto riziko by bylo ještě vyšší, 
pokud by na odvětví letectví byla 
uplatňována vysoká úroveň dražeb 
v rámci systému obchodování s emisemi 
EU (ETS). Proto by dražby měly sloužit 
pouze pro pokrytí administrativních 
nákladů na systém obchodování s emisemi 
v oblasti letectví.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(19) Letectví přispívá k celkovému dopadu 
lidské činnosti na změnu klimatu a dopad 
emisí skleníkových plynů z letadel na 

(19) Letectví přispívá k celkovému dopadu 
lidské činnosti na změnu klimatu a dopad 
emisí skleníkových plynů z letadel na 
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životní prostředí lze zmírnit 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
boj proti změně klimatu v EU a ve třetích 
zemích a na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí a přizpůsobování 
se změnám klimatu. Rozhodnutí o státních 
veřejných výdajích jsou v souladu se 
zásadou subsidiarity ponechána členským 
státům. Aniž je dotčen tento postoj, příjmy 
z dražby povolenek nebo rovnocenná 
částka v případě nadřazených 
rozpočtových zásad členských států, jako 
je jednotnost a všeobecnost, by měly být 
použity na snižování emisí skleníkových 
plynů, na přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu v EU a ve třetích zemích, na 
financování výzkumu a vývoje v oblasti 
zmírňování a přizpůsobování a k pokrytí 
nákladů na správu systému. To by mohlo 
zahrnovat opatření na podporu dopravy 
šetrnější k životnímu prostředí. Výnosy z 
dražby by měly být zejména použity na 
financování příspěvků do Globálního 
fondu pro energetickou účinnost
a obnovitelnou energii a opatření proti 
odlesňování a usnadnění přizpůsobování 
se změnám klimatu v rozvojových zemích.
Ustanoveními této směrnice týkajícími se 
použití příjmů by nemělo být dotčeno 
rozhodnutí o budoucím použití příjmů 
z dražeb povolenek v širší souvislosti 
celkového přezkumu směrnice 
2003/87/ES.

životní prostředí lze zmírnit 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
boj proti změně klimatu v EU a ve třetích 
zemích a na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí a přizpůsobování 
se změnám klimatu. Rozhodnutí o státních 
veřejných výdajích jsou v souladu se 
zásadou subsidiarity ponechána členským 
státům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(19) Letectví přispívá k celkovému dopadu (19) Letectví přispívá k celkovému dopadu 
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lidské činnosti na změnu klimatu a dopad
emisí skleníkových plynů z letadel na 
životní prostředí lze zmírnit 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
boj proti změně klimatu v EU a ve třetích 
zemích a na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí a přizpůsobování 
se změnám klimatu. Rozhodnutí o státních 
veřejných výdajích jsou v souladu se 
zásadou subsidiarity ponechána členským 
státům. Aniž je dotčen tento postoj, příjmy 
z dražby povolenek nebo rovnocenná 
částka v případě nadřazených 
rozpočtových zásad členských států, jako 
je jednotnost a všeobecnost, by měly být 
použity na snižování emisí skleníkových 
plynů, na přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu v EU a ve třetích zemích, na 
financování výzkumu a vývoje v oblasti 
zmírňování a přizpůsobování a k pokrytí 
nákladů na správu systému. To by mohlo 
zahrnovat opatření na podporu dopravy 
šetrnější k životnímu prostředí. Výnosy 
z dražby by měly být zejména použity na 
financování příspěvků do Globálního 
fondu pro energetickou účinnost 
a obnovitelnou energii a opatření proti 
odlesňování a usnadnění přizpůsobování 
se změnám klimatu v rozvojových zemích.
Ustanoveními této směrnice týkajícími se 
použití příjmů by nemělo být dotčeno 
rozhodnutí o budoucím použití příjmů
z dražeb povolenek v širší souvislosti 
celkového přezkumu směrnice 
2003/87/ES.

lidských činností na změnu klimatu. 
Příjmy z dražby povolenek je třeba použít 
na snížení emisí skleníkových plynů a na 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu 
v EU a ve třetích zemích, zejména 
v rozvojových zemích, a na financování 
výzkumu a vývoje v oblasti snižování 
emisí a přizpůsobování se změnám 
klimatu. Výnosy z dražby by měly být 
zejména použity na financování příspěvků 
do Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii a opatření 
proti odlesňování. Za účelem částečného 
snížení zátěže občanů je třeba příjmy 
z dražby povolenek použít také na snížení 
daní a poplatků z dopravy, která je šetrná 
k životnímu prostředí, jako je např. 
železniční a autobusová doprava. Rovněž 
by měly být použity na pokrytí 
odůvodněných nákladů členských států 
vzniklých při správě podle této směrnice. 
Členské státy mohou tyto příjmy použít 
také na zmírnění, či dokonce na 
odstranění problémů s dostupností 
a konkurenceschopností, kterým čelí 
nejvzdálenější regiony, a problémů 
spojených se závazky veřejné služby 
v souvislosti s prováděním této směrnice. 
Členské státy by měly informovat Komisi 
o opatřeních, která byla v této souvislosti 
přijata.

Or. en

(Pozměňovací návrh 14 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu 11 zpravodaje, avšak opětovně zavádí 
výslovný odkaz na opatření pro boj proti odlesňování a financování Globálního fondu pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou energii (GEEREF). 
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Pozměňovací návrh 53
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(20) Ustanovení právních předpisů 
týkající se využívání finančních 
prostředků z dražby by měly být sděleny 
Komisi. Toto sdělení nezbavuje členské 
státy povinnosti informovat o některých 
vnitrostátních opatřeních, jak stanoví 
čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Touto směrnicí by 
neměly být dotčeny výsledky jakýchkoli 
budoucích postupů a řízení o státní 
podpoře podle článků 87 a 88 Smlouvy.  

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(33a) Tato směrnice by neměla bránit 
žádnému členskému státu v zachování 
nebo zavedení jiných doplňkových 
a paralelních politik nebo opatření, která 
řeší celkové dopady odvětví letectví na 
změnu klimatu.

Or. en

(Pozměňovací návrh 18 přijatý v prvním čtení)



PE406.000v01-00 10/30 AM\722693CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 55
Richard Seeber

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 1 a 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pro období od 1. ledna 2012 do 
31. prosince 2012 se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví.
2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a nedojde-li 
k žádným změnám v návaznosti na 
přezkum podle čl. 30 odst. 4 pro každé 
následující období se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví 
vynásobených počtem let v daném období.

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a nedojde-li 
k žádným změnám v návaznosti na 
přezkum podle čl. 30 odst. 4 pro každé 
následující období se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví 
vynásobených počtem let v daném období, 
s připočtením každoročního růstu ve výši 
5 %.

Or. de

Odůvodnění

Zapojení leteckého odvětví do obchodování s emisemi by raději nemělo začít v posledním roce 
druhého období systému obchodování s emisemi, ale v nové období od roku 2013. To je 
důvodem pro zrušení odstavce 1.

V odstavci 2 by měl být kromě 100 % celkového počtu povolenek zohledněn roční nárůst 
letecké dopravy EU, který činí v dlouhodobém průměru 5 %. Tím by bylo v roce 2013 možné 
přidělit 105 %, v roce 2014 110 % atd. jako polštář pro růst leteckého průmyslu.
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Pozměňovací návrh 56
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pro období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2012 se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 %
historických emisí z letectví.

1. Pro období od 1. ledna 2011 do 
31. prosince 2012 se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 90 %
historických emisí z letectví ročně.

Or. de

(Pozměňovací návrh 61 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 61).

Pozměňovací návrh 57
Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a nedojde-li 
k žádným změnám v návaznosti na 
přezkum podle čl. 30 odst. 4 pro každé 
následující období se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví 
vynásobených počtem let v daném období.

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a pro každé 
následující období se množství povolenek 
v oblasti letectví každoročně lineárním 
způsobem snižuje v souladu s celkovým 
cílem, pokud jde o snížení, který se uplatní 
na emise zahrnuté do systému 
obchodování s emisemi ve srovnání 
s roční hodnotou stanovenou na základě 
odstavce 1. 



PE406.000v01-00 12/30 AM\722693CS.doc
Externí překlad

CS

Or. en

(Pozměňovací návrhy 13 a 61 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

V prvním čtení přijal Parlament pozměňovací návrh pro uvedení limitu do souladu s cílovým 
omezením na základě systému obchodování s emisemi ve srovnání s rokem 1990.

Pozměňovací návrh 58
Caroline Lucas

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a nedojde-li 
k žádným změnám v návaznosti na 
přezkum podle čl. 30 odst. 4 pro každé 
následující období se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví 
vynásobených počtem let v daném období.

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a pro každé 
následující období se množství povolenek 
v oblasti letectví každoročně lineárním 
způsobem snižuje v souladu s cílovým 
snížením o 30 % ve srovnání s roční 
hodnotou stanovenou na základě odstavce 
1.

Or. en

(Pozměňovací návrhy 13 a 61 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

V prvním čtení přijal Parlament pozměňovací návrh pro uvedení limitu do souladu s cílovým 
omezením na základě systému obchodování s emisemi ve srovnání s rokem 1990. Návrh 
přezkumu systému obchodování s emisemi stanoví automatické snižování limitu až na cílové 
snížení ve výši 30 %, které by mělo být stanoveno rovněž pro odvětví letectví.
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Pozměňovací návrh 59
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 c – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
počínající dnem 1. ledna 2013 a nedojde-li 
k žádným změnám v návaznosti na 
přezkum podle čl. 30 odst. 4 pro každé 
následující období se celkové množství 
povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 % 
historických emisí z letectví vynásobených 
počtem let v daném období.

2. Množství povolenek, které se od roku
2013 začne každoročně vydávat, se snižuje 
lineárním způsobem počínaje hodnotou 
uvedenou v odstavci 1. Toto množství se 
snižuje o lineární faktor X % za rok 
v souladu s přezkumem systému 
obchodování s emisemi EU.

Or. de

Odůvodnění

V prvním čtení Parlament přijal pozměňovací návrh, který stanoví přezkum celkového počtu 
povolenek po roce 2012 v souladu s cílovým snížením o 20 % nebo 30 % do roku 2020. 
Letectví by mělo být postaveno na roveň ostatním odvětvím, a proto by mělo být koordinováno 
s přezkumem systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 60
Chris Davies

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období uvedeném v čl. 3c odst. 1 se 
vydraží 10 % povolenek. 

1. V období uvedeném v čl. 3c odst. 1 se 
vydraží 100 % povolenek. 

Or. en
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Odůvodnění

Pokyn pro použití dražeb k distribuci povolenek je jasný: Je-li možné náklady přenést na 
spotřebitele a nehrozí-li ztráta obchodu ve prospěch soutěžitelů, je dražba namístě. V takovém 
případě se plné náklady dražby přímo přenesou na cestující, jejichž cesta způsobuje emise 
CO2, a pravidla se uplatní stejně na všechny letecké společnosti. Proto neexistuje důvod 
nezavést dražbu při první příležitosti.

Pozměňovací návrh 61
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V období uvedeném v čl. 3c odst. 1 se 
vydraží 10 % povolenek.

1. V období uvedeném v čl. 3c odst. 1 se 
vydraží 25 % povolenek.

Or. de

(Pozměňovací návrh 74 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 74).

Pozměňovací návrh 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit v rámci všeobecného přezkumu této 

2. Pro další období budou draženy veškeré 
povolenky. 
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směrnice.

Or. en

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pozměňovací návrh 63
Chris Davies

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit v rámci všeobecného přezkumu této 
směrnice.

2. Pro následné období se procentní podíl, 
který má být vydražen, zvýší na 100 %.

Or. en

Odůvodnění

Pokyn pro použití dražeb k distribuci povolenek je jasný: Je-li možné náklady přenést na 
spotřebitele a nehrozí-li ztráta obchodu ve prospěch soutěžitelů, je dražba namístě.  
V takovém případě se plné náklady dražby přímo přenesou na cestující, jejichž cesta 
způsobuje emise CO2, a pravidla se uplatní stejně na všechny letecké společnosti. Proto 
neexistuje důvod nezavést brzy dražbu v plném rozsahu. 
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Pozměňovací návrh 64
Françoise Grossetête

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit v rámci všeobecného přezkumu této 
směrnice.

2. Pro další období musí procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
pokrývat alespoň administrativní náklady, 
a nesmí překročit 10 % kvót.

Or. fr

Odůvodnění

Přepracovaná obecná směrnice stanoví celkový rámec ETS, avšak nezabývá se zvláštnostmi 
každého odvětví. Bylo by nesystémové v současné době stanovit úroveň pro dražbu, jejíž 
definice a kvalifikace dosud nejsou známy. Je potřeba vyčkat orientace obecné směrnice, 
dříve než se stanoví jakékoli přizpůsobení konkrétního systému jiných odvětví.

Pozměňovací návrh 65
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit v rámci všeobecného přezkumu této 
směrnice.

2. Pro další období se procentní podíl podle 
odstavce 1, který má být vydražen, zvýší 
podle maximálního limitu dražby v jiných 
odvětvích.

Or. de

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení)
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 75 a 87).

Pozměňovací návrh 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 d – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit v rámci všeobecného přezkumu této 
směrnice.

2. Pro další období lze procentní podíl 
podle odstavce 1, který má být vydražen, 
zvýšit až na úroveň, která byla 
mezinárodně dohodnuta jako maximální.

Or. de

Odůvodnění

Procentní podíl, který má být vydražen, by měl mít možnost být zvýšen pouze do maximální 
úrovně podílu, jež byla mezinárodně dohodnuta, aby se zabránilo narušení hospodářské 
soutěže na globální úrovni. 

Pozměňovací návrh 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 e – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pro každé období uvedené v článku 3c 
mohou všichni provozovatelé letadel 
požádat o přidělení povolenek, které mají 
být přiděleny zdarma. Žádost lze podat u 
příslušného orgánu v členském státě správy 
prostřednictvím předložení ověřených 

1. Pro období uvedené v čl. 3c odst. 1
mohou všichni provozovatelé letadel 
požádat o přidělení povolenek, které mají 
být přiděleny zdarma. Žádost lze podat u 
příslušného orgánu v členském státě správy 
prostřednictvím předložení ověřených 
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údajů o tunokilometrech pro činnosti 
v oblasti letectví uvedené v příloze I 
vykonané uvedeným provozovatelem 
letadel za sledovaný rok. Pro účely tohoto 
článku se sledovaným rokem rozumí
kalendářní rok končící 24 měsíců před 
začátkem období, k němuž se v souladu 
s přílohami IV a V vztahuje, nebo, pokud 
jde o období uvedené v čl. 3c odst. 1, rok 
2010. Žádosti se podávají nejméně 21 
měsíců před začátkem období, ke kterému 
se vztahují, nebo, pokud jde o období 
uvedené v čl. 3c odst. 1, do 
31. března 2011.

údajů o tunokilometrech pro činnosti 
v oblasti letectví uvedené v příloze I 
vykonané uvedeným provozovatelem 
letadel za sledovaný rok. Pro účely tohoto 
článku se sledovaným rokem rozumí,
pokud jde o období uvedené v čl. 3c 
odst. 1, rok 2010. Žádosti se podávají do 
31. března 2011.

Or. en

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pozměňovací návrh 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 e – odst. 3 – písm. d)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) počet povolenek, jež mají být přiděleny 
zdarma v daném období odečtením počtu 

d) počet povolenek, jež mají být přiděleny 
zdarma v období uvedeném v čl. 3c odst. 1
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povolenek podle písm. b) a c) z celkového 
množství povolenek, o nichž bylo 
rozhodnuto podle písm. a); a

odečtením počtu povolenek podle písm. b) 
a c) z celkového množství povolenek, 
o nichž bylo rozhodnuto podle písm. a); a

Or. en

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Pozměňovací návrh 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 f – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V každém období podle čl. 3c odst. 2 se 
vyčlení 3 % z celkového počtu povolenek, 
které mají být přiděleny, do zvláštní 
rezervy pro provozovatele letadel:

1. V každém období podle čl. 3c odst. 2 se 
vyčlení 3 % z celkového počtu povolenek, 
které mají být přiděleny, do zvláštní 
rezervy pro provozovatele letadel, kteří 
začínají s vykonáváním činnosti v oblasti 
letectví podle přílohy I po sledovaném 
roce, za který byly předloženy údaje 
o tunokilometrech podle čl. 3e odst. 1 
s ohledem na období uvedené 
v čl. 3c odst. 2, a jejichž činnost podle 
písm. a) nebo dodatečná činnost podle 
písm. b) není zcela ani zčásti 
pokračováním činnosti v oblasti letectví, 
jež byla dříve vykonávána jiným 
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provozovatelem letadla.
a) kteří začínají s vykonáváním činnosti 
v oblasti letectví podle přílohy I po 
sledovaném roce, za který byly předloženy 
údaje o tunokilometrech podle čl. 3e 
odst. 1 s ohledem na období uvedené 
v čl. 3c odst. 2; nebo
b) u jejichž údajů o tunokilometrech 
dochází k růstu v průměru o více než 18 % 
ročně mezi sledovaným rokem, za který 
byly předloženy údaje o tunokilometrech 
podle čl. 3e odst. 1 s ohledem na období 
uvedené v čl. 3c odst. 2, a druhým 
kalendářním rokem tohoto období;
a jejichž činnost podle písm. a) nebo 
dodatečná činnost podle písm. b) není zcela 
ani zčásti pokračováním činnosti v oblasti 
letectví, jež byla dříve vykonávána jiným 
provozovatelem letadla.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení zavedení Radou v jejím společném postoji je z hlediska životního prostředí 
kontraproduktivní. Není jasné, který provozovatel z nich bude mít prospěch. Z tohoto důvodu 
ho navrhujeme zrušit. 

Pozměňovací návrh 70
Peter Liese

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 1 a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1a. S výhradou odstavce 3 povolí členské 
státy pro každé období uvedené v článku 
3c jednotlivým provozovatelům letadel 
využívat CER a ERU z projektových 
činností. Pro období uvedené v čl. 3c 
odst. 1 mohou provozovatelé letadel 

1a. S výhradou odstavce 3 povolí 
členské státy pro každé období uvedené 
v čl. 11 odst. 2 jednotlivým 
provozovatelům letadel využívat 
povolenky vydané podle kapitoly III, CER 
a ERU z projektových činností až do 
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využívat CER a ERU až do výše 15 %
počtu povolenek, které musí být podle 
čl. 12 odst. 2a vyřazeny.

procentního podílu počtu povolenek, který
musí být podle čl. 12 odst. 2a vyřazen; 
tento procentní podíl činí 50 % počtu 
povolenek, které budou draženy 
v příslušném období.

Pro následující období se procentní podíl 
určí v souladu s postupem pro stanovení 
využití CER a ERU z projektových 
činností jako součást přezkumu této 
směrnice a při zohlednění vývoje 
mezinárodního režimu změny klimatu.

Pro následující období se procentní podíl 
určí v souladu s postupem pro stanovení 
využití CER a ERU z projektových 
činností jako součást přezkumu této 
směrnice a při zohlednění vývoje 
mezinárodního režimu změny klimatu.

Komise zveřejní tento procentní podíl 
nejméně šest měsíců před začátkem 
každého období podle článku 3c.“

Komise zveřejní tento procentní podíl 
nejméně šest měsíců před začátkem 
každého období podle čl. 11 odst. 2.“

Or. en

Odůvodnění

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Pozměňovací návrh 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 11 a – odst. 1 a – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

„1a. S výhradou odstavce 3 povolí členské 
státy pro každé období uvedené v článku 
3c jednotlivým provozovatelům letadel 

„1a. S výhradou odstavce 3 povolí členské 
státy pro každé období uvedené v článku 
3c jednotlivým provozovatelům letadel 
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využívat CER a ERU z projektových 
činností. Pro období uvedené v čl. 3c 
odst. 1 mohou provozovatelé letadel 
využívat CER a ERU až do výše 15 %
počtu povolenek, které musí být podle 
čl. 12 odst. 2a vyřazeny.

využívat CER a ERU z projektových 
činností. Pro období uvedené v čl. 3c 
odst. 1 mohou provozovatelé letadel 
využívat CER a ERU až do výše 50 %
počtu povolenek, které musí být podle 
čl. 12 odst. 2a vyřazeny.

Or. de

Odůvodnění

Pro vyrovnání dopadů letectví na změnu klimatu by měl být podíl využívání CER a ERU 
podstatně zvýšen ve snaze účinně zlepšit globální klimatickou situaci. 

Pozměňovací návrh 72
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 12 – odst. 2 a a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2aa. Dokud nebudou zavedena opatření 
Společenství pobízející ke snížení 
vypouštění oxidů dusíku z letadel, která 
vykonávají činnosti v oblasti letectví 
uvedené v příloze I, zajišťující stejně 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí jako tato směrnice, pro účely 
odstavce 2a a odchylně od čl. 3 písm. a) se 
množství oxidu uhličitého, které může 
provozovatel letadel vypustit na základě 
jiné povolenky než povolenky na emise 
z letectví nebo CER či ERU, vydělí 
faktorem vlivu o hodnotě 2.

Or. de

(Pozměňovací návrh 41 přijatý v prvním čtení)
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 41).

Pozměňovací návrh 73
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. V případě, že zveřejnění tohoto 
seznamu provozovatelů letadel, kteří 
porušují požadavky, odhalí zjevnou 
diskriminaci vůči provozovatelům letadel, 
kteří tyto požadavky neporušují, přijmou 
členské státy a Komise opatření k nápravě 
této diskriminace ještě před zvážením 
odstavce 5 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Urszula Krupa

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 19 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

„Nařízení týkající se normalizace 
a zabezpečení systému registrů zajistí 
převedení povolenek, CER a ERU 
vyřazených provozovateli letadel na účty 
členských států pro odebrání pro první 
období závazků v rámci Kjótského 
protokolu pouze v takovém rozsahu, aby 
uvedené povolenky, CER a ERU 
odpovídaly emisím zahrnutým 

„Nařízení umožňuje provozovatelům 
letadel požádat jejich správce rejstříku 
o výměnu povolenky vydané podle 
kapitoly II za povolenku rovnocennou 
povolenkám vydaným podle kapitoly III. 
Správci provádějí tuto výměnu na 
požádání.“
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v národních souhrnech vnitrostátních 
soupisů členských států pro dané období.“

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 25 a – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Pokud provozovatelé letadel ze třetích 
států, kteří poskytují letecké služby ve 
stanoveném zeměpisném rámci, nejsou 
zahrnuti do evropského systému, 
nezahrnou se do něj z důvodu rovného 
zacházení a podpory globálního řešení pro 
boj proti emisím z letectví na 
srovnatelných trasách ani provozovatelé 
letadel z Evropské unie.“

Or. de

Odůvodnění

Podle společného postoje Parlamentu a Rady, nepřipustit narušení hospodářské soutěže mezi 
evropskými leteckými společnostmi a leteckými společnostmi z třetích států, je tato jasná 
úprava vztahů vůči třetím státům potřebná.

Pozměňovací návrh 76
Peter Liese

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
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a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do …�.
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 6 měsíců ode 
dne vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

* Úř. věst.: Prosím vložte datum – 18 měsíců od 
data vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Naléhavost řešení změny klimatu se stává čím dál tím jasnější, jak je například uvedeno ve 
zprávách. Proto by přechodné období mělo být co nejkratší.

Pozměňovací návrh 77
Richard Seeber

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – nový pododstavec

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

„Pro rok 2012 se začleňují všechny lety, 
které přilétají na letiště umístěného na 
území členského státu, na které se vztahuje 
Smlouva, nebo které z uvedeného letiště 
odlétají.“;

„Pro rok 2013 se začleňují všechny lety, 
které přilétají na letiště umístěného na 
území členského státu, na které se vztahuje 
Smlouva, nebo které z uvedeného letiště 
odlétají.“;

Or. de

Odůvodnění

Zapojení leteckého odvětví do obchodování s emisemi by raději nemělo začít v posledním roce 
druhého období systému obchodování s emisemi, ale v nové období od roku 2013.
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Pozměňovací návrh 78
Matthias Groote

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – nový pododstavec

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro rok 2012 se začleňují všechny lety, 
které přilétají na letiště umístěného na 
území členského státu, na které se vztahuje 
Smlouva, nebo které z uvedeného letiště 
odlétají.

Od 1. ledna 2011 se začleňují všechny lety, 
které přilétají na letiště umístěného na 
území členského státu, na které se vztahuje 
Smlouva, nebo které z uvedeného letiště 
odlétají, přičemž se zohlední zvláštní 
situace letů mezi nejvzdálenějšími regiony 
a kontinentální Evropou.

Or. de

(Pozměňovací návrh 78 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 78).

Pozměňovací návrh 79
John Bowis

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. c)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – tabulka – nová kategorie – písm. a)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) lety vykonávané výhradně za účelem 
přepravy vládnoucího panovníka a jeho 
nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád 
a vládních ministrů jiné země, než je 
členský stát, během jejich služebních cest, 
pokud je tato skutečnost doložena 
příslušným označením statusu na letovém 
plánu;

a) lety vykonávané výhradně za účelem 
přepravy vládnoucího panovníka a jeho 
nejbližší rodiny a hlav států jiné země, než 
je členský stát, během jejich služebních 
cest, pokud je tato skutečnost doložena 
příslušným označením statusu na letovém 
plánu;
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Or. en

Odůvodnění

Veřejný sektor, zejména vlády, by měly být pozitivním příkladem. Navrhovaná výjimka by byla 
zcela v rozporu s politikou většiny vlád a s očekáváním veřejnosti.

Pozměňovací návrh 80
Holger Krahmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. c)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – tabulka – nová kategorie – písm. h a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ha) lety vykonávané letadly 
o certifikované maximální vzletové 
hmotnosti méně než 20 000 kg nebo 
o certifikovaném maximálním počtu 
dvaceti sedadel pro cestující, pokud 
provozovatelé tohoto letadla podléhají 
opatřením, která představují rovnocenný 
příspěvek ke snížení emisí (nebo dosažení 
cílů pro celkové snížení emisí).

Or. en

(Pozměňovací návrh 63 prvního čtení)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je znovu zavést obsah pozměňovacího návrhu 63 přijatého 
v prvním čtení dne 13. listopadu 2007 a zároveň zajistit soulad s hlavním přezkumem systému 
obchodování s emisemi ve snaze dosáhnout toho, aby se na malá letadla vztahovala 
alternativní zjednodušená opatření, která budou mít alespoň rovnocenný účinek pro životní 
prostředí v rámci systému obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 81
Edite Estrela

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. c)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – tabulka – nová kategorie – písm. i a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ia) lety mezi územím, které nepatří k EU 
a které přeruší cestu v nejvzdálenějších 
oblastech, definovaných v čl. 299 odst. 2 
Smlouvy

Or. en

Odůvodnění

Letiště v nejvzdálenějších oblastech, jako jsou například Azorské ostrovy, se vyznačují 
významnou skutečnou i potenciální dopravou mezi územími, která nepatří k EU. 

Tato doprava může být velmi důležitá pro místní hospodářství, zejména na stávajících 
trasách, jako je trasa Ammán/Barbados přes letiště Santa Maria na Azorských ostrovech, 
nebo potenciálních trasách, jako je například plánovaná trasa Sal (Kapverdské 
ostrovy)/Boston (USA) přes Azorské ostrovy. 

Tento pozměňovací návrh zlepšuje část znění společného postoje, která nebyla zahrnuta do 
návrhu předloženého v prvním čtení, neboť Komise ve svém posouzení dopadů 
(SEK(2006)1684) neprovedla odhad dopravy z nejvzdálenějších oblastí do třetích zemí.

Pozměňovací návrh 82
John Bowis

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. c)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – tabulka – nová kategorie – písm. j)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

j) lety, jiné než lety vykonávané výlučně za 
účelem přepravy vládnoucího panovníka 

j) lety, jiné než lety vykonávané výlučně za 
účelem přepravy vládnoucího panovníka 
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a jeho nejbližší rodiny, hlav států, 
předsedů vlád a vládních ministrů během 
služebních cest, vykonávané 
poskytovatelem komerční letecké dopravy, 
jenž po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční 
období provozuje méně než 243 letů za 
období, jež by jinak spadaly pod tuto 
činnost.

a jeho nejbližší rodiny a hlav států během 
služebních cest, vykonávané 
poskytovatelem komerční letecké dopravy, 
jenž po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční 
období provozuje méně než 243 letů za 
období, jež by jinak spadaly pod tuto 
činnost.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný sektor, zejména vlády, by měly být pozitivním příkladem. Navrhovaná výjimka by byla 
zcela v rozporu s politikou většiny vlád a s očekáváním veřejnosti.

Pozměňovací návrh 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 1 – písm. c)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha I – odst. 2 – tabulka – nová kategorie – písm. j a) (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ja) lety ze třetích států do EU popř. z EU 
do třetích států, pokud se na třetí státy 
nevztahuje úprava o systému obchodování 
s emisemi EU nebo podobného systému 
podle článku 25.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 25a odst. 3 (novému).
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Pozměňovací návrh 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha I – bod 2 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha IV – část B – písm. B – pododstavec 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro účely výpočtu užitečného zatížení: Pro účely výpočtu užitečného zatížení:
– počet cestujících je počet osob na palubě 
s výjimkou členů posádky;

– počet cestujících je počet osob na palubě 
s výjimkou členů posádky;

– provozovatel letadla si může pro cestující 
a odbavená zavazadla uvedené 
v dokumentaci o hmotnosti a vyvážení pro 
příslušné lety zvolit použití skutečné nebo 
standardní hmotnosti či použít na každého 
cestujícího a jeho odbavená zavazadla 
standardní hodnotu 110 kg.

– provozovatel letadla si může pro cestující 
a odbavená zavazadla uvedené 
v dokumentaci o hmotnosti a vyvážení pro 
příslušné lety zvolit použití skutečné nebo 
standardní hmotnosti či použít na každého 
cestujícího a jeho odbavená zavazadla 
standardní hodnotu 100kg.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je znovu zavést návrh Komise a postoj Parlamentu v prvním 
čtení, který by změněn Radou.
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