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V nedávných zprávách Mezivládního panelu pro změnu klimatu se klade velký důraz na 
nutnost omezit emise skleníkových plynů za účelem zmírnění změny klimatu. Bývalý hlavní 
ekonom Světové banky, sir Nicholas Stern, navíc ve své zprávě pro britskou vládu zdůraznil, 
že „naše činnost během nadcházejících desetiletí může koncem tohoto a začátkem dalšího 
století vážně narušit hospodářské a společenské aktivity v rozsahu srovnatelném s dopady 
světových válek a hospodářské krize první poloviny 20. století“ (Sternova zpráva, s. 572).

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 8.–9. března 2007 přijala pro tuto oblast poměrně 
ambiciózní strategii. V rámci mezinárodní dohody uzavřené mezi Evropskou unií a dalšími 
průmyslovými zeměmi by se emise skleníkových plynů v roce 2020 měly snížit o 30 % oproti 
úrovni v roce 1990.

Je překvapující, že návrh Komise na začlenění letecké dopravy do systému obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů je jediným návrhem právního předpisu pro 
zmírňování změn klimatu, o kterém se v evropských orgánech momentálně diskutuje v rámci 
postupu spolurozhodování.

Způsob, jakým bude Evropský parlament a ostatní orgány tento návrh projednávat, bude 
rozhodující pro budoucí politiku v této oblasti.

Jak vážné má Evropská unie úmysly, pokud jde o konkrétní právní předpisy?

Podaří se nám najít inteligentní způsob, jak omezit emise skleníkových plynů, aniž bychom 
zároveň oslabili konkurenceschopnost evropského průmyslu?

Jaký signál dáváme třetím stranám?

Nárůst emisí skleníkových plynů v letectví je obrovský. Ve srovnání s rokem 1990 již dosáhl 
asi 100 %1. Tento fakt je v ostrém rozporu s cílem Kjótského protokolu snížit emise o 8 % 
a s cílem EU pro období po roce 2012 dosáhnout jejich 30% snížení. Někteří namítají, že se 
letecká doprava podílí na celkových emisích skleníkových plynů „pouhými“ 3 %2, podíl 
leteckého sektoru na celkové HPH je však jen 0,6 %3. Nikdo by snad netvrdil, že tento podíl 
není významný.

Všechny orgány EU již uznaly, že je třeba se tímto problémem zabývat, a že obchod 
s emisemi, je-li vhodně navržen a spojen s dalšími opatřeními, představuje užitečný nástroj.

Srovnání návrhu Komise s dřívějšími stanovisky EU

Zpravodaj se cítí povinen založit návrh na dřívějších stanoviscích Evropského parlamentu pro 
tuto oblast. Hlavní dokument, který je třeba zohlednit, je určitě usnesení Evropského 
parlamentu z července 2006 (zpráva paní Lucasové), které bylo podpořeno více než 

  
1 Číselný údaj vychází ze známých a bezpečných 86 % (1990–2004) navýšených o hodnotu založenou na 
průměrném nárůstu v letech 2003–2004 (7.5 % p.a.) (viz technická zpráva č. 6/2006 Evropské agentury pro 
životní prostředí; tisková zpráva Eurostatu 11/2007).
2 viz KOM(2005)0459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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osmdesátiprocentní většinou (439 hlasů pro, 74 proti). Na druhé straně je třeba přihlédnout 
i k jiným dokumentům, jako např. ke zprávě paní Morganové z prosince 2006 a k usnesení 
o změně klimatu z února 2007.

Dle názoru zpravodaje je klíčovou pasáží v usnesení z července 2006 tento odstavec: „tyto 
politické nástroje je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno, že omezení emisí skleníkových plynů 
je co největší, přičemž narušení hospodářské soutěže mezi leteckými společnostmi sídlícími 
v Evropě a leteckými společnostmi mimo EU bude co nejmenší a nespravedlivá hospodářská 
soutěž mezi odvětvím letecké přepravy a ostatními přepravními odvětvími v rámci EU se 
zmenší“ (viz bod 2 usnesení Parlamentu).

Současný systém obchodování s emisemi je vystaven ostré kritice téměř všech zúčastněných 
stran. Je velmi důležité tento systém přepracovat a poté, co do něj bude začleněno letectví, 
opravit některé zásadní chyby.

Metoda přidělování povolenek

Jedním z nejzásadnějších nedostatků současného systému obchodování s emisemi je 
skutečnost, že neexistuje harmonizovaná metoda přidělování povolenek. Současný spor mezi 
mnoha členskými státy a Evropskou komisí týkající se národních alokačních plánů dokazuje, 
že kritéria nejsou dostatečně jasná. Zcela rozdílné metody přidělování povolenek 
v jednotlivých členských státech vedou k narušení hospodářské soutěže a téměř všechny 
členské státy překročily limity pro přidělování. Komise na tuto zásadní kritiku reagovala tím, 
že navrhla harmonizovanou metodu přidělování povolenek pro letectví. Tato metoda je také 
nezbytná pro splnění mezinárodních pravidel stanovených Mezinárodní organizací pro civilní 
letectví. Návrh Komise počítá s kombinací směrného čísla a dražby, přičemž v prvním období 
(2011–2012) bude převážná většina povolenek přidělována dle směrného čísla a jen asi 3 % 
budou přidělena na základě dražby. Ve svém usnesení z července 2006 požaduje Evropský 
parlament výhradně přidělování dražbou. Na druhou stranu však Parlament představil některé 
klíčové prvky své rezervní strategie, takže kompromis mezi stanoviskem Parlamentu 
z července 2006 a návrhem Komise se zdá být možný. Výbor, stejně jako celý Parlament, se 
však musí rozhodnout, jaké směrné číslo bude použito a jak velký podíl dražeb by měl být 
zaveden.

Použití finančních prostředků získaných z dražby

Velmi důležitou otázkou, zvláště pro získání podpory veřejnosti pro systém přidělování 
povolenek, je způsob použití finančních prostředků získaných z dražby. Návrh Komise 
předpokládá, že finanční prostředky budou použity na opatření omezující emise skleníkových 
plynů nebo na přizpůsobení se změně klimatu. Výbor ENVI ve zprávě paní Lucasové navrhl, 
aby se tyto příjmy použily na snížení nákladů na ekologicky šetrné dopravní systémy. Mělo 
by se zdůraznit, že např. železniční společnosti již v obchodování s povolenkami na emise 
zahrnuty jsou a že odvádějí nemalé částky na poplatcích za elektřinu. Většina členských států 
zavedla poplatky, daně a jiná opatření, jež finančně zatěžují ekologicky šetrné způsoby 
dopravy, např. autobusy. Parlament ve svém usnesení o změně klimatu z února 2007 
požaduje, aby se finanční prostředky získané z dražby povolenek použily na zmírnění další 
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finanční zátěže tak, aby nevzrůstala celková zátěž občanů. Zpravodaj zamýšlí předložit návrh 
v těchto intencích.

Rozsah působnosti a datum zahájení

Evropská komise po dlouhé a zřejmě kontroverzní diskuzi navrhla, aby k 1. lednu 2011 byly 
do systému začleněny všechny lety uvnitř EU. Ostatní lety, které odlétají z letišť v Evropské 
unii nebo na ně přilétají, např. Londýn–New York nebo Paříž–Istanbul, by měly být 
začleněny až v roce 2012. Evropský parlament požaduje, aby všechny tyto lety započaté nebo 
ukončené na letištích v EU byly do systému začleněny hned v rámci prvního kroku. Měli 
bychom co nejdříve začít usilovat o zavedení celosvětového systému a je třeba zvážit, zda 
některé sousední země, jako např. Norsko či Švýcarsko, mohou být do systému začleněny již 
od začátku.

Výbor a Parlament musí stanovit, kdy by měl být systém spuštěn. Některé zúčastněné strany 
zastávají názor, že by systém měl začít fungovat až v roce 2013, kdy začne druhé období 
závazků Kjótského protokolu. Z praktických důvodů bude začátek možný nejdříve v roce 
2010. 

Strop

Evropská komise navrhuje hranici vycházející ze 100 % průměrně vypouštěných emisí 
v letech 2004 až 2006. Parlament ve svém usnesení vyžaduje „přísný strop“ a zmiňuje se 
o tom, že by hranice měla být navržena podle cíle Kjótského protokolu. Některé ze 
zúčastněných stran interpretují postoj Parlamentu jako výzvu k 8% snížení vzhledem k úrovni 
emisí v roce 1990. Znamenalo by to vlastně více než 50% snížení oproti průměrným emisím 
v letech 2004–2006, protože od roku 1990 do období 2004–2006 vzrostly emise asi o 100 %. 
Zpravodaj se domnívá, že takto ambiciózní hranice by nebyla realistická. Existuje však názor, 
že hranici je třeba nastavit ještě přísnější, než by odpovídalo 100% nárůstu od roku 1990, aby 
se zajistila důvěryhodnost systému a spravedlnost vůči ostatním odvětvím.

Je třeba velmi důkladně prodiskutovat, která hranice je ta správná.

Otevřený nebo uzavřený systém

Komise navrhla nezavádět zvláštní systém pro letectví, ale začlenit ho do současného systému 
pro obchodování s emisemi EU bez podstatných omezení. Tento návrh je v rozporu 
s postojem Parlamentu z července 2006, kdy Parlament navrhl zavedení systému určeného 
výhradně pro letectví. Parlament však již představil svoji rezervní strategii. Navrhl, že „pokud 
by letectví mělo být nakonec začleněno do širšího systému obchodování s emisemi EU, bude 
zapotřebí nastolit zvláštní podmínky, které by zajistily, že nedojde k narušení trhu 
v neprospěch méně chráněných odvětví: limit na počet emisních práv, která je povoleno na 
trhu nakoupit, a případně i požadavek dosáhnout určitého poměru nezbytného snížení emisí 
bez obchodování s emisemi před tím, než bude daný subjekt moci koupit povolení“ (viz bod 
28 usnesení Parlamentu).
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Zavést či nezavést multiplikátor

Komise navrhuje, zřejmě po interní debatě, aby se pro emise v leteckém sektoru nezaváděl 
žádný multiplikátor. Takový multiplikátor byl požadován mnoha zúčastněnými stranami, jež 
chtěly poukázat na to, že emise skleníkových plynů z letectví mají mnohem větší dopad než 
pouhé působení CO2. Parlament ve svém usnesení požaduje, aby systém obchodování 
s emisemi odrážel plný dopad letectví na klima.

Je třeba zabývat se tím, zda současné vědecké poznatky poskytují jasné údaje o tomto plném 
dopadu na klima a jestli je vhodné promítnout tyto dopady do systému obchodování 
s emisemi EU, nebo jestli by jiná opatření byla vhodnější.

Dodatečná opatření

Z usnesení Parlamentu z července 2006 vyplývá, že obchodování s emisemi není jediným 
řešením tohoto komplikovaného problému. Důležitým dodatečným opatřením, které nemá za 
cíl nahradit obchodování s emisemi, ale spíše jej doplnit, je lepší řízení letového provozu. 
Komise a Parlament to již několikrát požadovaly. Je třeba nalézt způsob, jak donutit členské 
státy k rychlému řešení.

Výjimky pro vládní lety

Politicky velmi důležitým bodem je výjimka pro vládní lety, kterou navrhla Komise. Na 
základě názoru, že státní úředníci a zvláště politici by měli jít o krok napřed a být dobrým 
příkladem, vyvolala výjimka pro vládní lety opodstatněné protesty veřejnosti. Zpravodaj je 
toho názoru, že je vhodné tuto výjimku zrušit.


