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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**  Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, 
aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství
(KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0818)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0011/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Hospodářského a měnového výboru a 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

(8a) Kromě hospodářských nástrojů 
nabízejí technologická a provozní 
zdokonalení značný potenciál v oblasti 
snižování emisí, a proto by měla být 
posílena více než v minulosti. 

Odůvodnění

V zájmu dosažení konečného cíle snížení emisí může být obchodování s povolenkami na emise 
  

1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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v letectví pouze součástí globálnější strategie, která musí zahrnovat zejména zavádění nových 
technologií a současně vytvoření vhodné infrastruktury.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 8B (nový)

(8b) Efektivnější řízení letového provozu 
(ATM) může snížit spotřebu paliva až o 
12 %, a může tak přispět ke snížení emisí 
CO2. Jednotné evropské nebe a projekt 
SESAR by proto měly být prováděny co 
nejdříve. Zejména evropské orgány a 
členské státy v úzké spolupráci 
s příslušnými uživateli vzdušného 
prostoru budou muset hrát úlohu při 
rychlém a solidním vytvoření funkčních 
bloků vzdušného prostoru, koncepce 
flexibilních bloků vzdušného prostoru a 
koncepce flexibilního využívání 
vzdušného prostoru.

Odůvodnění

Jednotné evropské nebe a výzkum v oblasti řízení leteckého provozu byl zaveden 
z ekonomických důvodů a z důvodů souvisejících s dopravní politikou. Jednotné evropské 
nebe a výzkum v oblasti řízení leteckého provozu by však mohl být i projektem na snížení 
emisí skleníkových plynů. Proto by měly být členské státy a Rada nabádány k jejich co 
nejrychlejšímu zavedení.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 8C (nový)

(8c)Výzkum a technologie jsou klíčem 
k inovaci. Evropské orgány budou v rámci 
sedmého rámcového programu i nadále 
podporovat technologickou iniciativu 
„čisté nebe“, která usiluje o zásadní 
snížení dopadu letecké dopravy na životní 
prostředí s cílem omezit znečištění 
životního prostředí snížením množství 
skleníkových plynů.
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Odůvodnění

Zavedením nového nástroje nazvaného Společná technologická iniciativa (JTI) do sedmého 
rámcového programu chce Evropské unie docílit zvýšení soukromých investic do evropského 
výzkumu a urychlení rozvoje moderních technologií a jejich převedení na evropské produkty. 
Společná technologická iniciativa, jejímž účelem je zejména snížení dopadu letecké dopravy 
na životní prostředí („čisté nebe“), by měla mít rozhodnou podporu. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 8D (nový)

(8d) Subvence pro letiště, zejména letiště 
regionální, nejsou správnou cestou, 
pokud jde o emise skleníkových plynů. 
Komise proto bude nekompromisně 
používat předpisy o hospodářské soutěži 
s cílem postupně tyto subvence odstranit.

Odůvodnění

Mnoho místních nebo regionálních orgánů subvencuje letiště. Některé nabídky 
nízkonákladových leteckých společností jsou možné pouze kvůli těmto subvencím. To 
znevýhodňuje jiné letecké společnosti a vytváří umělý provoz, který by bez těchto subvencí 
neexistoval. Proto je nutné také odstranění těchto subvencí, aby se snížily emise skleníkových 
plynů. 

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 11 

(11) Od roku 2011 by měly být do systému 
Společenství začleněny emise z letů mezi 
letišti ve Společenství. Od roku 2012 by 
měly být začleněny emise z veškerého 
příletového a odletového provozu na 
letištích Společenství. Systém Společenství 
proto může sloužit jako model pro 
rozšíření systému po celém světě. Pokud 
třetí země přijme opatření na snížení 
klimatických dopadů letů přilétajících na 
letiště ve Společenství z uvedené země, 
která jsou alespoň rovnocenná 

(11) Od roku 2010 by měly být do systému 
Společenství začleněny emise z veškerého 
příletového a odletového provozu na 
letištích ve Společenství. Systém 
Společenství proto může sloužit jako 
model pro rozšíření systému po celém 
světě. Změna klimatu je celosvětovým 
jevem, který si vyžaduje globální řešení. 
Společenství považuje tuto směrnici za 
důležitý první krok. Země, které nejsou 
členy EU, jsou vyzvány k tomu, aby svými 
nápady přispěly k diskusi, tak aby se tento 
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požadavkům této směrnice, měla by být 
oblast působnosti systému Společenství 
pozměněna tak, aby vylučovala lety 
přilétající do Společenství z uvedené země. 

politický nástroj dále rozvíjel. Aby byl 
vyslyšen hlas třetích stran, měla by 
Komise s nimi být v neustálém kontaktu, a 
to před zavedením této směrnice i během 
jejího provádění. Dohodne-li se Evropská 
unie s třetí stranou na společném systému, 
který má na životní prostředí alespoň 
takové pozitivní účinky jako tato 
směrnice, může Komise navrhnout změnu 
této směrnice. Komise může v každém 
případě navrhnout, aby se na lety 
přilétající z třetích zemí nevztahoval tento 
systém, pokud má třetí země zaveden 
systém, který je pro životní prostředí 
přínosný alespoň tak jako tato směrnice.

Odůvodnění

Na snížení emisí skleníkových plynů má významný vliv pouze systém, který se bude co nejdříve 
vztahovat i na mezikontinentální lety. Jedná se však pouze o první krok. EU by měla s třetími 
stranami vést diskusi s cílem dosáhnout globálního systému co nejdříve. (Viz pozměňovací 
návrhy 12 a 21.)

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Letectví ovlivňuje celosvětové klima 
prostřednictvím vypouštění oxidu 
uhličitého, oxidů dusíku, vodní páry a 
částic síranů a sazí. Mezivládní panel o 
změně klimatu odhaduje, že celkové 
dopady letectví jsou v současné době 
dvakrát až čtyřikrát vyšší než vliv 
samotných emisí oxidu uhličitého v 
minulosti. 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 nejistý účinek cirrové 
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 

(12) Letectví ovlivňuje celosvětové klima 
prostřednictvím vypouštění oxidu 
uhličitého, oxidů dusíku, vodní páry a 
částic síranů a sazí. Mezivládní panel o 
změně klimatu odhaduje, že celkové 
dopady letectví jsou v současné době 
dvakrát až čtyřikrát vyšší než vliv 
samotných emisí oxidu uhličitého v 
minulosti. 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 nejistý účinek cirrové 
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 
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největším rozsahu. Do doby, než budou na 
základě vědeckého pokroku stanoveny 
vhodné metody měření při porovnávání 
různých dopadů, bude třeba pragmatického 
a obezřetného přístupu. Emise oxidů 
dusíku budou řešeny v jiném právním 
předpise, který předloží Komise.

největším rozsahu. Do doby, než budou na 
základě vědeckého pokroku stanoveny 
vhodné metody měření při porovnávání 
různých dopadů, bude třeba pragmatického 
a obezřetného přístupu. Emise oxidů 
dusíku budou řešeny v jiném právním 
předpise, který předloží Komise. Orgány 
zabývající se řízením leteckého provozu by 
měly uplatňovat účinná opatření, aby se 
zamezilo vytváření kondenzačních pruhů 
a cirrů způsobených změnami letových 
modelů, a to zajištěním, že lety nepovedou 
oblastmi, kde lze kvůli zvláštním 
atmosférickým podmínkám vytváření 
takové oblačnosti předpokládat.

Odůvodnění

Existuje vědecká shoda, že dopad letecké dopravy na změnu klimatu zdaleka nespočívá pouze 
v samotných emisích CO2. Cirrová oblačnost, která se může vytvářet z kondenzačních pruhů 
vytvořených letadly, ohřívá zemskou atmosféru, a přispívá tak ke globálnímu oteplování. 

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování 
povolenek. Pro zajištění přístupu na trh pro 
nové provozovatele letadel bude určitá část 
povolenek přidělena v dražbě v souladu s 
pravidly, která vypracuje Komise. 
Provozovatelům letadel, kteří ukončují 
činnost, by měly být nadále vydávány 
povolenky do konce období, pro které již 
byly zdarma přiděleny povolenky.

(13) Aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, měla být stanovena 
harmonizovaná metodika přidělování 
povolenek. Pro zajištění přístupu na trh pro 
nové provozovatele letadel bude určitá část 
povolenek přidělena v dražbě. 

Odůvodnění

Právní předpisy by neměly stimulovat provozovatele k ukončení jejich podnikatelské činnosti. 
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Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Letectví přispívá k celkovému dopadu 
lidských činností na změnu klimatu. 
Výnosy z dražby povolenek by měly být 
použity na zmírnění emisí skleníkových 
plynů, na přizpůsobení dopadů na změnu 
klimatu, na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti zmírňování a přizpůsobování 
dopadů a na výdaje na spravování 
systému. 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 v rozvojových zemích. 
Předpisy týkající se využívání finančních 
prostředků z dražby by měly být oznámeny 
Komisi. Toto oznámení nezbavuje členské 
státy povinnosti stanovené v čl. 88 odst. 3 
Smlouvy informovat o některých 
vnitrostátních opatření. Směrnice se 
nedotýká výsledků jakýchkoli budoucích 
postupů týkajících se státních podpor, 
které mohou být uskutečněny v souladu s 
články 87 a 88 Smlouvy.

(14) Na způsoby dopravy šetrné 
k životnímu prostředí, jako jsou 
autobusová a železniční doprava, se 
vztahují vysoké daně a poplatky, 
v některých členských státech dokonce i 
ekologické daně. Železniční doprava je do 
systému obchodování s emisemi zařazena 
už tím, že je elektrická energie hlavním 
zdrojem pohonu. Příjmy z dražeb by proto 
měly být použity na snížení daní a 
poplatků ze způsobů dopravy, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí, jako je např. 
železniční a autobusová doprava. Členské 
státy by měly usilovat o to, aby se celkové 
zatížení jejich občanů nezvýšilo.

Odůvodnění

Je třeba jasně říci, že by se nemělo zvýšit celkové zatížení občanů a hospodářství. Daně a 
poplatky z dopravních systémů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou značně vysoké a 
měly by být sníženy, aby byly skutečným stimulem.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 15 A (nový)

(15a) V důsledku stávajícího systému 
obchodování s emisemi jsou energeticky 
náročná odvětví již nyní pod tlakem velmi 
vysokých cen CO2. Existuje reálné 
nebezpečí unikání uhlíku, pokud další 
významné odvětví bude začleněno do 
systému, v němž bude muset nakupovat 
povolení k vypouštění emisí. Aby se 
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zabránilo unikání uhlíku z energeticky 
náročných odvětví, jako např. z 
cementáren, vápenek a oceláren, prověří 
Komise různé možnosti, jako jsou cíle 
jednotlivých odvětví nebo hraniční daňová 
úprava, a do konce roku 2008 zveřejní 
zprávu ohledně možných řešení této 
otázky.

Odůvodnění

Evropský parlament požadoval zvláštní systém pro letectví. Jedním z důvodů byla skutečnost, 
že energeticky náročná odvětví by měla být chráněna před nebezpečím, že letecké odvětví 
skoupí všechny povolenky, které samo potřebuje, a odvětví jako cementárny, ocelárny a 
vápenky už se nebudou moci v rámci Evropské unie rozvíjet. Komise se doporučením 
Evropského parlamentu neřídila. Proto je třeba zabývat se jinými opatřeními na ochranu 
energeticky náročných odvětví.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 15 B (nový)

(15b) Hranice v odvětví letectví by měla 
být mnohem velkorysejší než v jiných 
odvětvích obchodování s emisemi, aby 
byla vzata v úvahu okolnost, že 
provozovatelé letadel nemohou přejít na 
alternativní (regenerativní) energetické 
zdroje.

Odůvodnění

Jiná odvětví jsou povinna snížit emise ve srovnání se stavem v roce 1990. Vzhledem k tomu, že 
od té doby se množství emisí z letectví zdvojnásobilo, bylo by možné požadovat od letectví 
snížení emisí o více než 50 %. To je technicky nemožné.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Zejména by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat opatření týkající se 
dražby povolenek pro letectví, které 

vypouští se
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nemusí být vydány bezplatně, a pozměnit 
či doplnit činnosti v oblasti letectví 
uvedené v příloze v případě, že třetí země 
zavede opatření na snížení dopadu letectví 
na změnu klimatu. Vzhledem k tomu, že 
uvedená opatření mají obecný rozsah a 
mají pozměnit jiné než základní prvky této 
směrnice a doplnit tuto směrnici o nové 
nebo upravené prvky jiné než základní, 
měla by být přijata v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Počet povolenek určených k dražbě by měl být stanoven směrnicí (viz pozměňovací návrh 13). 
Také přizpůsobení směrnice opatřením třetích zemí nebo skupin z třetích zemí by mělo být 
zpracováno postupem spolurozhodování (viz pozměňovací návrh 14).

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 3

Článek 3b (směrnice 2003/87/ES)

1. Pro období od 1. ledna 2011 do 31. 
prosince 2012 se celkový počet povolenek 
pro letectví, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 %
součtu dosavadních emisí z letectví za 
každý rok.

1. Pro období od 1. ledna 2010 do 31. 
prosince 2012 se celkový počet povolenek 
pro letectví, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 90 % součtu 
dosavadních emisí z letectví za každý rok.

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
začínající dne 1. ledna 2013 se celkový 
počet povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 %
dosavadních emisí z letectví vynásobeným 
počtem let v daném období. 

2. Pro období uvedené v čl. 11 odst. 2 
začínající dne 1. ledna 2013 se celkový 
počet povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 90 %
dosavadních emisí z letectví vynásobeným 
počtem let v daném období. 

3. Pro třetí období uvedené v čl. 11 odst. 2 
a každé následující období se celkový 
počet povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 100 %
dosavadních emisí z letectví vynásobeným 
počtem let v daném období. 

3. Pro třetí období uvedené v čl. 11 odst. 2 
a každé následující období se celkový 
počet povolenek, které mají být přiděleny 
provozovatelům letadel, rovná 90 %
dosavadních emisí z letectví vynásobeným 
počtem let v daném období. Na návrh 
Komise může být množství povolenek 
v následujících obdobích dále sníženo, 
pokud budou mezinárodní cíle nebo cíle 
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politiky EU v oblasti klimatu vyžadovat 
další snížení emisí plynů způsobujících 
změnu klimatu.

4. Do šesti měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost rozhodne Komise na základě 
nejlepších dostupných údajů o dosavadních 
emisích z letectví. 

4. Do šesti měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost rozhodne Komise na základě 
nejlepších dostupných údajů o dosavadních 
emisích z letectví. 

Odůvodnění

Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, platí 1. leden 2010 v celém textu jako počáteční 
datum. (Viz pozměňovací návrhy 5 a 21.)

Evropská unie se zavázala, že do roku 2012 sníží emise skleníkových plynů o 8 % ve srovnání 
se stavem v roce 1990. Do roku 2020 by měly být sníženy o přibližně 20 % a pokud bude 
uzavřena mezinárodní dohoda, tak dokonce o 30 %. Pokud by se tato úroveň cílů přenesla do 
leteckého odvětví, které od roku 1990 své emise zdvojnásobilo, mělo by povinnost snížit je do 
roku 2012 o více než 50 %. To je vzhledem k dostupným technickým opatřením zcela nereálné. 
Ale aby to bylo spravedlivější vůči ostatním odvětvím dopravy a aby se zvýšila úroveň cílů, je 
třeba, aby bylo letecké odvětví povinno emise o něco snížit.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 3

Čl. 3c odst. 1 (směrnice 2003/87/ES)

1. V období uvedeném v čl. 3b odst. 1 se 
provede dražba procentního podílu 
povolenek. Procentní podíl odpovídá 
průměrnému procentnímu podílu 
navrženému členskými státy, včetně 
dražeb v rámci jejich národních 
alokačních plánů podle kapitoly III za 
příslušné období.

1. V období uvedeném v čl. 3b odst. 1 se 
provede dražba 50 % povolenek. 

Odůvodnění

Ačkoli skutečnost, že Komise chce přidělovat většinu povolenek orientačním srovnáváním, a 
nikoli zachováním předchozího stavu, znamená velký krok kupředu, jakékoli bezplatné 
přidělování má své nevýhody. Na zvolených referenčních ukazatelích závisí, jaké typy 
podnikatelských aktivit budou zvýhodněny. Návrh Komise nezahrnuje dostatečný prostor pro 
nové zúčastněné, kteří jsou důležití pro podporu inovací v letectví. Bezplatné přidělování vede 
k neočekávaným ziskům ve společnostech, které se již účastní systému obchodování s emisemi. 
Nelze tedy vyloučit, že v letectví bude docházet k neočekávaným ziskům. Těmto problémům by 
se předešlo, kdyby podstatná část povolenek byla přidělována ve dražbě.



PE 390.460v02-00 14/25 PR\671093CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 3

Čl. 3c odst. 2 (směrnice 2003/87/ES)

2. Pro další období bude procentní podíl, u 
nějž má být provedena dražba, zohledňovat 
všeobecný přezkum této směrnice.

2. Pro další období se může podle odstavce 
1 procentní podíl, u nějž má být provedena 
dražba, zvýšit, přičemž bude zohledňovat
všeobecný přezkum této směrnice.

Odůvodnění

Procentní podíl povolenek přidělených ve dražbě by neměl být nižší než 50 %.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 3

Čl. 3c odst. 3 (směrnice 2003/87/ES)

3. Komise přijme nařízení obsahující 
prováděcí ustanovení pro dražby 
povolenek, které nemusí být v souladu s 
odstavci 1 a 2 vydány zdarma, prováděné 
členskými státy. Počet povolenek, které 
mají v každém období jednotlivé členské 
státy vydražit, je úměrný jejich podílu na 
celkovém množství emisí způsobených 
letectvím za všechny členské státy za 
referenční rok, za který byla podána 
zpráva podle čl. 14 odst. 3 ověřená podle 
článku 15. Pro období uvedené v čl. 3b 
odst. 1 je referenčním rokem rok 2010 a 
pro každé následující období uvedené v 
článku 3b je referenčním rokem 
kalendářní rok končící 24 měsíců před 
začátkem období, k němuž se dražba 
vztahuje. 

vypouští se

Uvedené nařízení, které má změnit jiné 
než základní prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijme v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 2a.
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Odůvodnění

Procentní podíl povolenek přidělených ve dražbě by neměl být stanoven postupem 
komitologie, ale postupem spolurozhodování v Radě a Komisi. Viz pozměňovací návrh 12.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 3

Čl. 3c odst. 4 (směrnice 2003/87/ES)

4. Příjmy z dražby povolenek se v souladu 
s odstavcem 3 použijí na zmírnění emisí 
skleníkových plynů, na přizpůsobení 
dopadů na změnu klimatu, na 
financování výzkumu a vývoje v oblasti 
zmírňování a přizpůsobování dopadů a na 
uhrazení výdajů členského státu správy 
vyplývajících z této směrnice. Členské 
státy informují Komisi o opatřeních 
přijatých podle tohoto odstavce.

4. Příjmy z dražby povolenek se použijí na 
snížení daní a poplatků ze 
způsobů dopravy šetrných k životnímu 
prostředí, jako je železniční a autobusová 
doprava. Členské státy budou usilovat o 
to, aby nedošlo ke zvýšení celkového 
zatížení jejich občanů..

Odůvodnění

Je třeba jasně říci, že by se nemělo zvýšit celkové zatížení občanů a hospodářství. Daně a 
poplatky ze způsobů dopravy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou značně vysoké a 
měly by být sníženy, aby byly skutečným stimulem.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 3

Čl. 3d odst. 3 písm. b) (nové) (směrnice 2003/87/ES)

(b) počtu povolenek, které mají být v 
uvedeném období v souladu s článkem 3c 
přiděleny zdarma; 

vypouští se

Odůvodnění

Procentní podíl povolenek přidělených ve dražbě by neměl být stanoven postupem 
komitologie, ale postupem spolurozhodování v Radě a Komisi. Viz pozměňovací návrh 12.



PE 390.460v02-00 16/25 PR\671093CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 8 PÍSM. BA (nové)

Čl. 12 odst. 2b (nový) (směrnice 2003/87/ES)

ba) vkládá se nový odstavec 2b, který zní:
„2b. V případě, že k 1. lednu 2010 nebyla 
zavedena opatření Společenství, jejichž 
cílem je pobízet ke snížení vypouštění 
oxidů dusíku z letadel vykonávajících 
činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze 
I, pro účely odstavce 2a a odchylně od čl. 
3 písm. a) se množství oxidu uhličitého, 
které může provozovatel letadel vypustit 
na základě jiného povolení než povolenky 
v oblasti letectví nebo CER či ERU, vydělí 
faktorem vlivu o hodnotě 1,5.“

Odůvodnění

Podle nejnovějších vědeckých výzkumů existuje dostatek poznatků o podílu emisí NOx na 
změně klimatu. Z toho lze vyvodit, že na změně klimatu se oxidy dusíku způsobené letectvím 
podílejí asi 1,5 krát více než samotný oxid uhličitý. Dokud nebudou platit zvláštní opatření, 
měl by být zohledňován efekt oteplování vyvolaný oxidy dusíku.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 16

Čl. 25a odst. 1 (nový) (směrnice 2003/87/ES)

Pokud třetí země přijme opatření na snížení 
dopadů letů odlétajících z uvedené země a 
přistávajících ve Společenství na změnu 
klimatu, která jsou přinejmenším 
rovnocenná s požadavky této směrnice, 
pozmění a doplní Komise tuto směrnici 
tak, aby byly lety přilétající z uvedené 
země vyloučeny z činností v oblasti letectví 
uvedených v příloze I s účinkem od 
následujícího období uvedeného v článku 
3b. 

Pokud třetí země přijme opatření na snížení 
dopadů letů odlétajících z uvedené země a 
přistávajících ve Společenství na změnu 
klimatu, která jsou přinejmenším 
rovnocenná s požadavky této směrnice, 
pozmění a doplní Komise tuto směrnici 
tak, aby se předešlo dvojímu počítání a 
zajistilo se rovné zacházení.



PR\671093CS.doc 17/25 PE 390.460v02-00

CS

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby v případě, že také třetí země vytvoří nějaký systém, byl tento systém 
zohledněn v evropském systému. Vyloučení přistávajících letů se vztahuje pouze na systém 
EU. Změna formulace umožňuje přizpůsobit se a současně se vyvarovat dvojího počítání.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 2 ODST. 2A (nový)

2a. Dohodnou-li se státy, nebo skupina 
států, které nejsou členy EU, s Evropskou 
unií na společném systému obchodování 
s emisemi, který je přinejmenším stejným 
přínosem pro životní prostředí jako systém 
stanovený touto směrnicí, může Komise 
navrhnout změnu této směrnice, aby ji 
přizpůsobila pravidlům společného 
systému. 

Odůvodnění

V návrhu by mělo být jasně řečeno, že Evropská unie nebude trvat na svém vlastním systému, 
ale trvá na účincích na životní prostředí v zájmu ochrany klimatu.

Pozměňovací návrh 21
PŘÍLOHA BOD 1 PÍSM. B)

Příloha I odst. 2 (směrnice 2003/87/ES)

Pro rok 2011 se do činností v oblasti 
letectví začlení pouze lety, které odlétají z 
letiště umístěného na území členskému 
státu, na které se vztahuje Smlouva, a které 
na uvedené letiště přilétají. Od 1. ledna 
2012 se začleňují všechny lety s příletem 
na letiště nebo s odletem z letiště 
umístěného na území členského státu, na 
které se vztahuje Smlouva.

Od roku 2010 se do činností v oblasti 
letectví začlení lety, které odlétají z letiště 
umístěného na území členskému státu, na 
které se vztahuje Smlouva, včetně všech 
letů s příletem na letiště nebo s odletem 
z letiště umístěného na území členského 
státu, na které se vztahuje Smlouva.
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Odůvodnění

Na snížení emisí skleníkových plynů má významný vliv pouze systém, který se bude co nejdříve 
vztahovat i na mezikontinentální lety. Jedná se však pouze o první krok. EU by měla s třetími 
stranami vést diskusi s cílem dosáhnout globálního systému co nejdříve. (Viz pozměňovací 
návrhy 5 a 12.)

Pozměňovací návrh 22
PŘÍLOHA BOD 1 PÍSM. C)

Příloha I odst. 2 tabulka nová kategorie písm. a) (směrnice 2003/87/ES)

a) lety uskutečňované výhradně za účelem 
přepravy vládnoucího panovníka a jeho 
nejbližší rodiny, hlav států, předsedů států 
a ministrů vlád během jejich oficiálního 
poslání, pokud je tato skutečnost 
opodstatněna přiměřeným označením 
statusu na letovém plánu;

vypouští se

Odůvodnění

Veřejný sektor a zejména vlády by měly být kladným příkladem. Některé vlády již zavedly 
dobrovolný příspěvek na kompenzaci emisí skleníkových plynů způsobených vládními lety. 
Navrhované vyloučení by bylo zcela v protikladu s politikou většiny vlád a očekáváním 
veřejnosti. 

Pozměňovací návrh 23
PŘÍLOHA BOD 2 PÍSM. B)

Příloha IV část B „Monitorování údajů o tunokilometrech pro účely článku 3d“ 
odst. 2 odrážka 2 (směrnice 2003/87/ES)

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

- provozovatel letadla si může pro cestující 
a odbavená zavazadla uvedené v jeho 
dokumentaci o hmotnosti a vyvážení pro 
příslušné lety zvolit použití buď skutečné 
či standardní hmotnosti, nebo použít na 
každého cestujícího a jeho odbavená 
zavazadla standardní hodnotu 160 kg.
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Odůvodnění

Pro výpočet referenčního parametru Komise navrhla, aby se na jednoho cestujícího počítalo 
se 100 kg. Tento druh definice by však zvýhodňoval nákladní dopravu před přepravou osob, 
protože při přepravě jedné tuny nákladu je spotřeba energie nižší, a produkuje se tudíž méně 
emisí než při přepravě cestujících na danou vzdálenost. V osobní dopravě jsou nutná sedadla, 
kuchyňky, toalety a služební prostory, zatímco v nákladní dopravě nikoli. Zpravodaj proto 
navrhuje vyšší hodnotu.

Pozměňovací návrh 24
PŘÍLOHA BOD 3 PÍSM. B)

Příloha V část B bod 14 pododstavec 1a) (nový) (směrnice 2003/87/ES)

Evropské orgány a členské státy zajistí, že 
pracovní metody, které má ověřovatel 
používat, budou harmonizovány ještě před 
prováděním této směrnice a že její 
ustanovení jsou uplatňována na 
jednotném základě.

Odůvodnění

K dosažení požadovaného jednotného nakládání s oblastí letectví je nutné ověřit jednotnost 
metod, postupů a jejich používání. Ustanovení různě uplatňovaná a vykládaná v jednotlivých 
členských státech vedou k narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA BOD 3 PÍSM. B)

Příloha V část B bod 16 pododstavec 1a) (nový) (směrnice 2003/87/ES)

Evropské orgány a členské státy zajistí, že 
pracovní metody, které má ověřovatel 
používat, jsou harmonizovány ještě před 
prováděním této směrnice a že její 
ustanovení jsou uplatňována na 
jednotném základě.

Odůvodnění

K dosažení požadovaného jednotného nakládání s oblastí letectví je nutné ověřit jednotnost 
metod, postupů a jejich používání. Ustanovení různě uplatňovaná a vykládaná v jednotlivých 
členských státech vedou k narušení hospodářské soutěže.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V nedávných zprávách Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 1se klade velký důraz 
na nutnost omezit emise skleníkových plynů za účelem boje proti změnám 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, str. 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. 

Evropský parlament kladl v několika svých usneseních důraz na nutnost boje proti změně 
klimatu a svou zainteresovanost prokázal zřízením dočasného výboru pro změnu klimatu. 

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 se emise 
již k dnešnímu dni zvýšily asi o 100 %2. To je v příkrém 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 

  
1 IPCC 2007: Změna klimatu 2007, část I: Fyzikální základ; IPCC 2007: Změna klimatu 2007, část II: Dopady 
změny klimatu, adaptace a zranitelnost; IPCC 2007: Změna klimatu 2007, část III: Zmírnění změny klimatu.
2Tento číselný údaj vyplývá ze známých a jistých 86 % (1990–2004) navýšených o hodnotu založenou na 
průměrném zvýšení v letech 2003–2004 (7,5 % ročně) (viz technická zpráva č. 6/2006 Evropské agentury pro 
životní prostředí; tisková zpráva Eurostatu 11/2007).
3 Viz KOM(2005) 459.
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„pouhými“ 3 %1, podíl leteckého sektoru na celkové hrubé přidané hodnotě je však jen 
0,6 %2 . Nikdo by snad netvrdil, že tento podíl není významný.

Z hlediska emisí skleníkových plynů je letectví nejhorším způsobem přepravy. V přepočtu 
na kilometry produkuje cestující v letadle více skleníkových plynů než cestující ve vlaku či 
autobuse. Dokonce i jízda autem je daleko šetrnější k životnímu prostředí než cestování 
letadlem.

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.

  
2 Eurostat, Statistika v kostce 37/2005: Odvětví letecké dopravy v Evropské unii.
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Návrh Komise 

Cílem návrhu Komise je změnit směrnici 2003/87/ES takovým způsobem, aby byly emise 
CO2 způsobené letectvím začleněny do emisního systému Společenství.

Podle tohoto návrhu by měly být do systému od roku 2011 začleněny lety mezi letišti v EU 
a od roku 2012 také lety odlétající z EU, nebo v ní přistávající, ale vyloučeny by z něj měly 
být nejen lety za účelem testování, záchranné a cvičné lety, ale také vládní lety. Povolenky 
budou vydávat v harmonizovaném množství členské státy, které odpovídají za následná 
administrativní opatření pro provozovatele letadel. Celkový počet povolenek bude vycházet 
z průměrných emisí způsobených letectvím v období 2004–2006.

Na základě směrného čísla bude bezplatně přidělován pevně stanovený procentní podíl 
povolenek. Pro období 2011–2012 se navrhuje vydražit průměrný procentní podíl povolenek, 
které členské státy navrhují vydražit v rámci svých národních alokačních plánů.

Po uplynutí tohoto období by měl být proveden všeobecný přezkum a procentní podíly 
povolenek určených k bezplatnému přidělování a ke dražbě by mohly být spolu s postupy 
předmětem opětovného posouzení. Podrobnosti týkající se dražby budou stanoveny v nařízení 
Komise.

Provozovatelé letadel si budou moci koupit povolenky ze 6 dalších odvětví, která již byla 
začleněna do systému Společenství, a mohou použít tzv. projektové kredity (jednotky snížení 
emisí (ERU) a certifikované snížení emisí (CER)) až do určité harmonizované výše.

Hodnocení návrhu Komise

Tento návrh Komise představuje významný krok v řešení otázky emisí skleníkových plynů 
způsobených leteckou dopravou. Avšak vzhledem k aspektům životního prostředí 
a hospodářské soutěže mezi provozovateli leteckých služeb a jinými odvětvími dopravy je 
možné a nutné tento návrh zásadním způsobem zlepšit.

Navrhované změny

Rozsah působnosti a datum zahájení

Nejvýznamnější změnou, kterou zpravodaj navrhuje, je jediné datum určující počátek 
začlenění do systému ES společné pro lety v rámci Společenství i pro lety odlétající z letišť 
v EU nebo na nich přistávající. Komise tvrdí, že proti zavedení tohoto systému pro veškerý 
příletový a odletový provoz neexistuje žádný právní argument. Z politických důvodů navrhla 
Komise dvě různá data. Rozlišování mezi lety interními a lety mezikontinentálními by vedlo 
k vážným problémům. Pokud do systému nebudou začleněny mezikontinentální lety, bude mít 
tento systém na životní prostředí relativně malý vliv. Povede to k narušení hospodářské 
soutěže mezi provozovateli leteckých služeb a také mezi turistickými oblastmi. Je obtížné 
vysvětlit, proč není například do systému zahrnut let ze Spojeného království do Maroka, 
zatímco let ze Spojeného království na Kanárské ostrovy ano. Proto zpravodaj navrhuje jediné 
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počáteční datum. Jelikož se zmírnění změny klimatu stává stále naléhavějším, mělo by se 
počáteční datum stanovit na co nejdřívější dobu. Systém bude pravděpodobně přijat v roce 
2008. Přechodné období v délce jednoho roku či dvou let by mělo být reálné. Proto zpravodaj 
navrhuje jako počáteční datum rok 2010. 

Vztah ke třetím stranám

Změna klimatu je celosvětovým problémem. Proto může být systém EU bez ohledu na rozsah 
své působnosti jen prvním krokem. Evropská komise by proto měla zahájit jednání se třetími 
stranami s cílem dosáhnout postupně globálního systému. V případě, že se evropské orgány 
dohodnou s jakoukoli třetí stranou na společném systému, který je přinejmenším stejným 
přínosem pro životní prostředí jako systém EU, může Komise navrhnout změnu tohoto 
systému, aby jej přizpůsobila této dohodě. Je třeba jasně říci, že Evropská unie netrvá na svém 
vlastním systému, ale trvá na příznivém vliv na snížení emisí skleníkových plynů. 

Metoda přidělování povolenek

Skutečnost, že Komise navrhuje metodu harmonizovaného přidělování povolenek, je velmi 
podstatným krokem vpřed. Co se systému ETS nejvíce vytýkalo, bylo narušení hospodářské 
soutěže způsobené zcela odlišnými národními alokačními plány a nadměrným přidělováním 
povolenek. Komise navrhuje přidělovat většinu povolenek na základě směrných čísel. To je 
mnohem lepší způsob než stávající metoda stanovení limitů na základě historických emisních 
hodnot. Ale i systém založený na směrných číslech může vést k narušení hospodářské 
soutěže, protože způsob, jakým si někdo zvolí směrné číslo, je důležitý z hlediska působení 
na provozovatele leteckých služeb s odlišnými obchodními modely. Směrné číslo navržené 
Komisí by mohlo protěžovat nákladní dopravu před dopravou osobní. Proto by se mělo 
upravit.

Avšak i upravené směrné číslo může vést k určitému narušení hospodářské soutěže. To je 
jedním z důvodů, proč by se měla větší část povolenek přidělovat formou dražby. Dalším 
argumentem na podporu dražby je možnost zaměřit se na potřeby nových zúčastněných, kteří 
do tohoto odvětví přinesou inovaci. Velmi důležité je také co nejlépe zabránit neočekávaným 
ziskům. V současném systému ETS jsou povolenky přidělovány bezplatně, a přesto ceny 
stoupají. Pokud bude podstatná část povolenek vydražena, členské státy dostanou možnost si 
zajistit příjem a omezit jiné daně a poplatky v odvětví dopravy. 

Použití finančních prostředků získaných z dražby

Mezi veřejností panuje všeobecné přesvědčení, že by pro občany ani pro podniky neměly být 
zaváděny žádné další daně, poplatky a jiná břemena. Proto je potřeba, aby z návrhu 
jednoznačně vyplývalo, že peníze získané vydražením povolenek se vracejí občanům 
a hospodářství. Z hlediska emisí skleníkových plynů je letectví nejhorším způsobem přepravy. 
Cestující, který použije letadlo, vyprodukuje daleko více emisí skleníkových plynů než 
cestující, který použije pro ujetí stejné vzdálenosti autobus nebo vlak. Dokonce i jízda autem 
je za normálních okolností mnohem šetrnější k životnímu prostředí než použití letadla. 
V rozporu k uvedeným skutečnostem je, že s používáním aut a dokonce i autobusů nebo 
železnice, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, je spojeno množství daní a poplatků. 
Železnice již spadá do systému obchodování s emisemi, protože používá elektřinu. Zpravodaj 
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proto navrhuje snížit daně a poplatky u těch druhů dopravy, které jsou k životnímu prostředí 
šetrnější.

Strop

Evropská unie se zavázala, že do roku 2012 sníží emise skleníkových plynů o 8 % ve srovnání 
se stavem v roce 1990. Do roku 2020 by měly být sníženy přibližně o 20 % a pokud bude 
uzavřena mezinárodní dohoda, tak dokonce o 30 %. Pokud by se tato úroveň cílů přenesla 
do leteckého odvětví, které od roku 1990 zdvojnásobilo své emise, mělo by povinnost snížit je 
do roku 2012 o více než 50 %. To je vzhledem k dostupným technickým opatřením zcela 
nereálné. Ale aby to bylo spravedlivější vůči ostatním odvětvím dopravy a aby se zvýšila 
úroveň cílů, je třeba, aby bylo letecké povinno emise o něco snížit. Zpravodaj je navrhuje 
snížit o 10 % ve srovnání s obdobím let 2004–2006. To nevylučuje růst, i když skutečné 
emise letadel nemohou být v krátkodobém výhledu sníženy, protože letecké společnosti 
mohou nakupovat povolenky v jiných odvětvích nebo v rámci mechanismů CDM a JI.

Účinky letectví, které nejsou způsobeny CO2

Podle vědeckých zpráv působí na změnu klimatu mnohem více faktorů než pouhé emise CO2.
Významnou součástí jsou emise oxidů dusíku a cirrová oblačnost. Kolem cirrové oblačnosti 
panuje u vědců ještě velká nejistota, ale zásada obezřetnosti by nás měla přinejmenším vést 
k tomu, abychom se cirrové oblačnosti pokud možno vyvarovali. Proto zpravodaj navrhuje 
bod odůvodnění, který by k tomu vedl orgány zabývající se řízením letového provozu. Co se 
týče oxidů dusíku, Komise oznámila, že navrhne zvláštní právní předpisy. Tento návrh 
bohužel ještě nebyl předložen. Zpravodaj proto navrhuje multiplikátor, který bude vyjádřením 
účinků oxidů dusíku z letectví. Až Rada a Evropský parlament schválí nový návrh Komise, 
měl by se tento multiplikátor zrušit.

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 oprávněné protesty veřejnosti. Zpravodaj je toho 
názoru, že je vhodné tuto výjimku zrušit.

Řízení letového provozu

Evropský parlament již léta žádá o zlepšení řízení letového provozu. Členské státy a Rada 
však bohužel se zavedením takového systému velice váhají. Je pouze stanoveno, že má 
vstoupit v platnost v roce 2020.

Jednotné evropské nebe/výzkum v oblasti řízení letového provozu byl zaveden 
z ekonomických důvodů a z důvodů týkajících se dopravní politiky. Jednotné evropské nebe 
a výzkum v oblasti řízení letového provozu by však mohl být i projektem na snížení emisí 
skleníkových plynů. Proto by měly být členské státy a Rada nabádány k jejich co 
nejrychlejšímu zavedení. 
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