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Podľa nedávnych správ Medzinárodného grémia pre zmenu klímy je treba znížiť emisie 
skleníkových plynov na zmiernenie zmien klímy. Bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky pán 
Nicholas Stern okrem toho vo svojej správe pre vládu Spojeného kráľovstva zdôraznil, že 
„naše konanie počas nasledujúcich desaťročí môže spôsobiť koncom tohto a začiatkom 
nasledujúceho storočia riziko veľkého narušenia hospodárskych a sociálnych činností 
v rozsahu škôd podobných tým, ktoré priniesli veľké vojny a hospodárska kríza v prvej 
polovici 20 storočia“ (Sternova správa, s. 572). 

Európska rada na svojom stretnutí 8. – 9. marca 2007 prijala pre túto oblasť dosť ambicióznu 
stratégiu. Emisie skleníkových plynov Európskej únie a iných priemyselných krajín by sa 
mali v rámci medzinárodnej dohody znížiť o 30 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňou roku 
1990.

Je dosť prekvapujúce, že návrh Komisie o začlenení leteckej dopravy do systému 
obchodovania je jediným právnym návrhom o zmierňovaní zmien klímy, o ktorom sa 
v súčasnosti v európskych inštitúciách diskutuje v rámci spolurozhodovania. 

Spôsob, akým Európsky parlament a ďalšie inštitúcie diskutujú o tomto návrhu, bude 
rozhodujúcim pre budúcu politiku v tejto oblasti. 

Aký je vlastne prístup Európskej únie, čo sa týka konkrétnych právnych predpisov? 

Nájdeme rozumný spôsob na zníženie emisií skleníkových plynov a zároveň neoslabíme 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu? 

Aký signál vyšleme tretím stranám? 

Zvyšovanie emisií skleníkových plynov v leteckej doprave je obrovský. V porovnaní s rokom 
1990 už dnes emisie vzrástli o asi 100 % 1. Toto je v hlbokom rozpore s cieľom Kjótskeho 
protokolu znížiť emisie o 8 % alebo s cieľom EÚ znížiť emisie o 30 % po roku 2012. Niektorí 
zastávajú názor, že podiel leteckej dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov 
predstavuje „len“ okolo 3 %,2 ale podiel leteckej dopravy na celkovej hrubej pridanej hodnote 
je 0,6 %3. Nikto by nenamietal, že to nie je podstatné. 

Všetky inštitúcie EÚ si uvedomili, že o tomto probléme sa musí rokovať a že obchodovanie 
s emisiami je užitočným nástrojom v prípade, keď je vhodne navrhnuté a spojené s ďalšími 
opatreniami.

Návrh komisie v porovnaní s bývalými stanoviskami EÚ

Spravodajca cíti povinnosť vychádzať pri vypracovaní návrhu z predošlých stanovísk 
Európskeho parlamentu pre túto oblasť. Hlavným dokumentom, z ktorého by sa malo 

  
1 Tento údaj vychádza zo známych a bezpečných 86 % (1990-2004) navýšených o hodnotu, ktorá je založená na 
priemernom náraste v rokoch 2003/2004 (7.5 p.a.) (pozri technickú správu 6/2006; Eurostat News Release 
11/2007)
2 Pozri KOM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: Odvetvie leteckej dopravy v Európskej únii. 
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vychádzať, je rozhodne uznesenie Európskeho parlamentu z júla 2006 (správa poslankyne 
Lucasovej), ktoré podporila viac než 80 % väčšina (439 za, 74 proti). Na druhej strane ďalšie 
dokumenty, ako napríklad správa poslankyne Morganovej z decembra 2006 a uznesenie 
o zmene klímy z februára 2007, by sa mali tiež vziať do úvahy.

Kľúčovým odsekom uznesenia z júla 2006 je podľa stanoviska spravodajcu ten, v ktorom sa 
uvádza, že „tieto nástroje politiky musia byť vybrané tak, aby bolo zabezpečené zníženie 
emisií skleníkových plynov na čo najnižšiu úroveň a zároveň minimalizovaná deformácia 
konkurencie medzi európskymi leteckými prepravcami a prepravcami mimo EÚ a aby bola 
odstránená nekalá konkurencia medzi sektormi leteckej dopravy a ostatných druhov dopravy 
v rámci EÚ“( pozri bod 2 uznesenia Parlamentu). 

Súčasný systém obchodovania s emisiami kritizujú takmer všetky zainteresované strany. Keď 
sa do systému začlení letecká doprava, treba tento systém revidovať a napraviť niektoré 
hlavné chyby. 

Spôsob prideľovania

Jedným z najdôležitejších nedostatkov súčasného systému obchodovania s emisiami je, že 
neexistuje žiadny harmonizovaný spôsob prideľovania. Súčasný spor medzi mnohými 
členskými štátmi a Európskou komisiou o národných plánoch prideľovania ukazuje, že 
kritéria nie sú dostatočne jasné. Úplne rozdielne spôsoby prideľovania jednotlivým členským 
štátom vedú k narušeniu hospodárskej súťaže a takmer všetky členské štáty majú nadmerné 
kvóty. Komisia reagovala na túto zásadnú kritiku tým, že navrhla harmonizovaný spôsob 
prideľovania pre leteckú dopravu. Je to tiež nevyhnutné na splnenie medzinárodných 
pravidiel, ktoré stanovila Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). Návrh 
Komisie predpokladá prepojenie benchmarkov a dražby, pričom v prvom období (2011–2012) 
bude prevažná väčšina osvedčení prideľovaná podľa benchmarkov a len okolo 3 % bude 
pridelených dražbou. Európsky parlament vo svojom uznesení z júla 2006 požaduje výhradne 
prideľovanie dražbou. Na druhej strane už predstavil niektoré kľúčové prvky núdzového 
riešenia, takže sa zdá, že kompromis medzi stanoviskom Parlamentu z júla 2006 a návrhom 
Komisie je možný. Nielen Komisia, ale aj Parlament musia najskôr rozhodnúť, aký 
benchmark sa použije, a potom koľko dražieb by sa malo zaviesť. 

Použitie finančných prostriedkov získaných z dražby

Na to, aby verejnosť podporila tento systém, je veľmi dôležitá otázka spôsobu použitia 
finančných prostriedkov získaných z dražby. Návrh Komisie predpokladá, že použitie 
finančných prostriedkov sa obmedzí na opatrenia, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov 
alebo na prispôsobenie sa zmenám klímy. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín v správe poslankyne Lucasovej navrhol, aby sa finančné prostriedky 
použili na zníženie nákladov spojených s ekologickými dopravnými systémami. Treba 
spomenúť, že napríklad železničné spoločnosti sú už zahrnuté do obchodovania s emisiami 
a platia veľké peniaze za poplatky za elektrinu. Väčšina členských štátov zaviedla poplatky, 
dane a iné opatrenia, ktoré finančne zaťažujú ekologické dopravné systémy, ako sú napríklad 
autobusy. Parlament vo svojom uznesení o zmene klímy z februára 2007 žiada použiť 



PE 388.333v01-00 4/5 DT\662243SK.doc

SK

finančné prostriedky získané z dražby na zníženie ostatných finančných záťaží tak, aby sa 
nezvýšila celková záťaž pre občanov. Spravodajca má v úmysle predložiť v tomto zmysle 
návrh.

Rozsah a dátum začiatku využívania

Európska komisia po dlhej a zjavne kontroverznej diskusii navrhla začleniť do systému 
všetky domáce lety v EÚ od 1. januára 2011. Ostatné odlietajúce lety z letísk EÚ 
a pristávajúce na nich, ako napr.  Londýn – New York alebo Paríž – Istanbul, by mali byť 
začlenené až v roku 2012. Európsky parlament žiadal o začlenenie všetkých odlietajúcich 
a pristávajúcich letov hneď od začiatku v rámci prvého kroku. Mali by sme čo najskôr zaviesť 
celosvetový systém a treba zvážiť, či niektoré susediace krajiny, ako napríklad Nórsko a 
Švajčiarsko, môžu byť začlenené do systému hneď od začiatku. 

Výbor a Parlament musia zodpovedať otázku, kedy by sa mal systém  začať využívať.
Niektoré zainteresované strany vyhlasujú, že systém by sa mal začať využívať až v roku 2013, 
keď sa začne druhé obdobie Kjótskeho protokolu. Z praktických dôvodov, prvým možným 
dátumom začatia je rok 2010. 

Obmedzenia

Európska komisia navrhuje obmedzenia, ktoré vychádzajú zo 100 % priemeru emisií medzi 
rokmi 2004 a 2006. Parlament vo svojom uznesení požadoval „prísne obmedzenia“ a zmienil 
sa o tom, že obmedzenia by mali byť navrhnuté podľa cieľa Kjótskeho protokolu. Niektoré 
zainteresované strany si vysvetľujú stanovisko Parlamentu ako požiadavku na 8 % zníženie, 
ktoré vychádza z emisií v roku 1990. Toto by v skutočnosti znamenalo viac než 50 % zníženie 
v porovnaní s priemerom emisií medzi rokmi 2004 a 2006, pretože emisie medzi rokmi 1990 
a 2004 – 2006 vzrástli asi o 100 %. Podľa spravodajcu takéto ambiciózne obmedzenia by 
neboli realistické; existuje ale argument, podľa ktorého obmedzenie, ktoré je prísnejšie ako 
100 % nárast od roku 1990, je nevyhnutné pre hodnovernosť systému a spravodlivosť voči 
ďalším odvetviam. 

Treba rokovať veľmi intenzívne o najvhodnejšom obmedzení. 

Otvorený alebo uzavretý systém

Komisia navrhla, aby sa nezaviedol samostatný systém pre leteckú dopravu, ale aby sa úplne 
zahrnula do systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ-SOEK bez väčších obmedzení.
Toto je v rozpore so stanoviskom Parlamentu z júla 2006, v ktorom Parlament navrhol 
zavedenie špecializovaného samostatného systému pre leteckú dopravu. Na druhej strane 
Parlament už predstavil núdzové riešenie. Navrhol, že „v prípade, ak by sa letecká doprava 
mala napokon začleniť do širšej schémy SOEK, použili špeciálne podmienky, ktoré 
zabezpečia, že nenaruší trh na úkor menej chránených sektorov: obmedzenie povoleného 
počtu emisných práv, ktoré môže na trhu nakúpiť, a požiadavka, aby pred možnosťou 
nakúpenia povolení znížila časť potrebných emisií bez obchodovania;“ (pozri bod 28 
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parlamentného uznesenia).

Zaviesť či nezaviesť multiplikátor

Komisia navrhuje, zjavne po internej diskusii, nezaviesť žiaden multiplikátor pre emisie 
z leteckého odvetvia. Mnoho zainteresovaných strán požadovalo vziať do úvahy takýto 
multiplikátor, pretože účinok emisií skleníkových plynov z lietania je oveľa väčší než účinok 
samotného CO2. Parlament vo svojom uznesení žiadal, aby systém obchodovania s emisiami 
odrážal celkový vplyv letectva na klímu. 

Treba preskúmať, či súčasná veda dokáže jasne uviesť náznaky celkového dopadu na klímu 
a podľa potreby zahrnúť tento vplyv do SOEK alebo či existujú vhodnejšie opatrenia. 

Dodatočné opatrenia

Z uznesenia Parlamentu z júla 2006 vyplýva, že obchodovanie s emisiami nie je jediným 
riešením pri riešení tejto otázky. Dôležité dodatočné opatrenie, ktoré nenahradí obchodovanie 
s emisiami, ale bude skôr jeho doplnením, je lepšie riadenie leteckej dopravy. Komisia 
a Parlament to žiadali už niekoľkokrát. Treba nájsť spôsob, ako prinútiť členské štáty, aby 
rýchlo vyriešili tento problém.

Výnimka pre vládne lety

Politicky veľmi dôležitým bodom bude udelenie výnimky pre vládne lety, ktoré navrhla 
Komisia. Na základe stanoviska, podľa ktorého verejný sektor, ale najmä politici, by mali byť 
dobrým vzorom, udelenie výnimky pre vládne lety viedlo k oprávneným protestom zo strany 
verejnosti. Podľa spravodajcu je vhodné tento bod vypustiť. 


