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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva
(KOM (2006)0818 – C6-0011/2007 –2006/0304 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0818)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0011/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre hospodárske a 
menové veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 8A (nový)

(8a) Okrem ekonomických nástrojov 
predstavuje technický a prevádzkový 
pokrok veľký potenciál v oblasti 
znižovania emisií a preto je ho potrebné 
posilniť viac ako v minulosti.

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia konečného cieľa spočívajúceho v znížení emisií môže byť obchodovanie 
s emisnými kvótami pre leteckú dopravu iba súčasťou globálnejšej stratégie, ktorá musí 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zahŕňať predovšetkým zavedenie nových technológií a súčasne vytvorenie príslušnej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 8B (nové)

(8b) Účinnejšie riadenie letovej prevádzky 
(RLP) môže znížiť spotrebu paliva až do 
12% a prispieť tak k zníženiu emisií CO2.
Preto je potrebné, aby sa jednotné 
európske nebo a projekt SESAR 
realizovali čo najskôr. Predovšetkým 
európske inštitúcie a členské štáty budú 
zohrávať úlohu pri rýchlom a 
definitívnom  vytvorení funkčných blokov 
vzdušného priestoru, konceptu 
flexibilných blokov vzdušného priestoru a 
konceptu flexibilného využitia vzdušného 
priestoru, a to v úzkej spolupráci s 
príslušnými používateľmi vzdušného 
priestoru. 

Odôvodnenie

Projekt SESAR bol spustený z ekonomických dôvodov a z dôvodov súvisiacich s dopravnou 
politikou. Mohol by však byť tiež projektom na zníženie emisií skleníkových plynov. Členské 
štáty a Radu by preto bolo potrebné vyzvať, aby tento projekt spustili čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 8C (nové)

(8c) Výskum a technológia sú kľúčom k 
inovácii. Európske inštitúcie budú v rámci
siedmeho rámcového programu pre 
výskum naďalej podporovať 
technologickú iniciatívu Čisté nebo 
(Clean Sky), ktorá má za cieľ radikálne 
zmierniť vplyv leteckej dopravy na životné 
prostredie s cieľom zabrániť znečisteniu 
životného prostredia znížením 
skleníkových plynov.
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Odôvodnenie

Prostredníctvom nového nástroja Spoločná technologická iniciatíva (STI) zahrnutého do 
siedmeho rámcového programu pre výskum chce Európska únia dosiahnuť  zvýšenie 
súkromných investícií do európskeho výskumu, zrýchlenie rozvoja moderných technológií a 
ich prevedenie na európske produkty. Nástroj STI určený predovšetkým na zmierňovanie 
vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie („Čisté nebo”) by mal mať dôraznú podporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 8D (nový)

(8d) Dotácie pre letiská, a to predovšetkým 
regionálne letiská, sú nesprávnym 
stimulom, pokiaľ ide o emisie 
skleníkových plynov. Komisia bude preto 
striktne uplatňovať právne predpisy v 
oblasti hospodárskej súťaže s cieľom tieto 
dotácie postupne odstrániť.

Odôvodnenie

Veľký počet miestnych alebo regionálnych orgánov dotuje letiská. Niektoré ponuky 
nízkonákladových leteckých spoločností sú možné iba vďaka týmto dotáciám. Znevýhodňuje to 
iné letecké spoločnosti a vytvára umelú prevádzku, ktorá by bez týchto dotácií neexistovala.
Zrušenie týchto dotácií je preto tiež potrebné na obmedzenie emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 11

(11) Od roku 2011 by sa emisie zo 
všetkých letov medzi letiskami v 
Spoločenstve mali začleniť do systému 
Spoločenstva.. Od roku 2012 by sa emisie 
zo všetkých príletov na letiská 
Spoločenstva a zo všetkých odletov z letísk 
Spoločenstva mali začleniť do systému 
Spoločenstva. Systém Spoločenstva preto 
môže slúžiť ako model pre rozšírenie 
systému v celosvetovom meradle. V 
prípade, že tretia krajina zavedie 
opatrenia na zníženie vplyvu odletov z 
tejto krajiny pristávajúcich v Spoločenstve 
na zmenu klímy, ktoré prinajmenšom 
zodpovedajú požiadavkám tejto smernice, 
mal by sa zmeniť a doplniť rozsah 
systému Spoločenstva s cieľom vyňať 

(11) Od roku 2010 by sa emisie zo 
všetkých príletov na letiská Spoločenstva a 
odletov z letísk Spoločenstva mali začleniť 
do systému Spoločenstva. Systém 
Spoločenstva preto môže slúžiť ako model 
pre rozšírenie systému v celosvetovom 
meradle. Zmena klímy je celosvetovým 
javom, ktorý vyžaduje globálne riešenia.
Spoločenstvo považuje túto smernicu za 
dôležitý prvý krok. Krajiny, ktoré nie sú 
členom EÚ, sa vyzývajú k tomu, aby 
svojimi nápadmi prispeli do diskusie s 
cieľom ďalej rozvíjať tento politický 
nástroj. V záujme vypočutia názoru 
tretích krajín by s nimi mala byť Komisia 
pred zavedením tejto smernice a v 
priebehu jej vykonávania v stálom 
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prílety z tejto krajiny. kontakte. Ak sa Európska únia dohodne s 
treťou krajinou na spoločnom systéme, 
ktorý má prinajmenšom rovnaký pozitívny 
účinok na životné prostredie ako 
smernica, Komisia môže navrhnúť
pozmeňujúci a doplňujúci návrh tejto 
smernice. Komisia môže v každom prípade 
navrhnúť, aby sa tento systém 
nevzťahoval na prílety z tretích krajín, ak 
tretia krajina používa systém, ktorý 
predstavuje prinajmenšom rovnaký prínos 
pre životné prostredie ako táto smernica.

Odôvodnenie

Pre zníženie emisií skleníkových plynov má význam len systém, ktorý čo najskôr zahrnie 
medzikontinentálne lety. Aj keď je to len prvý krok. EÚ by mala viesť rozhovory s tretími 
stranami, aby zostavila všeobecný systém čo najskôr. (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 12 a 21).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 12

(12) Letecká doprava má vplyv na 
globálnu klímu prostredníctvom 
vypúšťania oxidu uhličitého, oxidov 
dusíka, vodných pár a sulfátových a 
sadzových častíc. Medzivládna skupina 
odborníkov pre zmenu klímy odhadla, že 
celkový vplyv leteckej dopravy v 
súčasnosti je približne dvojnásobne až 
štvornásobne vyšší ako vplyv samotných 
emisií oxidu uhličitého z leteckej dopravy 
v minulosti. Nedávne výskumy 
Spoločenstva naznačujú, že celkový vplyv 
leteckej dopravy by mohol byť asi 
dvojnásobne vyšší ako vplyv oxidu 
uhličitého samotného. Ani jeden z týchto 
odhadov však nezohľadňuje veľmi neisté 
vplyvy cirrusových oblakov. V súlade s 
článkom 174 ods. 2 zmluvy musí byť 
environmentálna politika Spoločenstva 
založená na zásade obozretnosti, a preto by 
sa všetky vplyvy letectva mali riešiť v čo 
najväčšom rozsahu. Kým vedecký pokrok 

(12) Letecká doprava má vplyv na 
globálnu klímu prostredníctvom 
vypúšťania oxidu uhličitého, oxidov 
dusíka, vodných pár a sulfátových a 
sadzových častíc. Medzivládna skupina 
odborníkov pre zmenu klímy odhadla, že 
celkový vplyv leteckej dopravy v 
súčasnosti je približne dvojnásobne až 
štvornásobne vyšší ako vplyv samotných 
emisií oxidu uhličitého z leteckej dopravy 
v minulosti. Nedávne výskumy 
Spoločenstva naznačujú, že celkový vplyv 
leteckej dopravy by mohol byť asi 
dvojnásobne vyšší ako vplyv oxidu 
uhličitého samotného. Ani jeden z týchto 
odhadov však nezohľadňuje veľmi neisté 
vplyvy cirrusových oblakov. V súlade s 
článkom 174 ods. 2 zmluvy musí byť 
environmentálna politika Spoločenstva 
založená na zásade obozretnosti a preto by 
sa všetky vplyvy letectva mali riešiť v čo 
najväčšom rozsahu. Kým vedecký pokrok 
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neprinesie vhodnejšiu metódu merania na 
porovnávanie rôznych vplyvov, bude 
potrebný pragmatický a obozretný prístup.
Emisie oxidov dusíka budú predmetom 
iných právnych predpisov, ktoré predloží 
Komisia.

neprinesie vhodnejšiu metódu merania na 
porovnávanie rôznych vplyvov, bude 
potrebný pragmatický a obozretný prístup.
Emisie oxidov dusíka budú predmetom 
iných právnych predpisov, ktoré predloží 
Komisia. Orgány zodpovedajúce za 
riadenie letovej prevádzky by mali 
vykonať účinné opatrenia s cieľom 
zabrániť tvorbe kondenzačných stôp a 
cirrusových oblakov prostredníctvom 
zmien v schéme letu, predovšetkým 
zabezpečením toho, že lety nebudú 
prechádzať oblasťami, kde je vzhľadom 
na špecifické atmosférické podmienky 
možné predvídať tvorbu takýchto oblakov.

Odôvodnenie

Existuje vedecký konsenzus, že klimatický vplyv sektora leteckej dopravy nespočíva iba v 
samotných emisiách CO2. Cirrusové oblaky, ktoré sa môžu vytvoriť z kondenzačných stôp 
lietadiel, zachytávajú teplo v zemskej atmosfére a prispievajú tak ku globálnemu otepľovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 13

(13) V záujme prevencie narušenia 
hospodárskej súťaže by sa mala stanoviť 
harmonizovaná metodika prideľovania 
kvót. Na zabezpečenie prístupu nových 
prevádzkovateľov lietadiel na trh by sa mal 
určitý podiel emisných kvót prideľovať 
prostredníctvom aukcie v súlade s 
pravidlami, ktoré vypracuje Komisia.
Prevádzkovateľom lietadiel, ktorí zastavia 
činnosť, by sa mali naďalej vydávať 
kvóty až do konca obdobia, na ktoré už 
boli pridelené voľné kvóty.

(13) V záujme prevencie narušenia 
hospodárskej súťaže by sa mala stanoviť 
harmonizovaná metodika prideľovania 
kvót. Na zabezpečenie prístupu nových 
prevádzkovateľov lietadiel na trh by sa mal 
určitý podiel emisných kvót prideľovať 
prostredníctvom aukcie.

Odôvodnenie

Právne predpisy by nemali podnecovať prevádzkovateľov k ukončeniu podnikateľskej 
činnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 14

(14) Letecká doprava prispieva k 
celkovému vplyvu ľudskej činnosti na 
zmenu klímy. Výnosy z obchodovania s 
emisnými kvótami formou aukcie by sa 
mali využiť na zmiernenie vplyvov emisií 
skleníkových plynov, na adaptáciu 
vplyvom zmeny klímy, na financovanie 
výskumu a vývoja zameraného na 
zmiernenie a adaptáciu a na pokrytie 
nákladov spojených so správou systému.
Výnosy z obchodovania formou aukcie by 
sa mali využívať najmä na financovanie 
príspevkov do Globálneho fondu pre 
energetickú účinnosť a obnoviteľnú 
energiu a opatrení, ktoré zabránia 
odlesňovaniu a umožnia adaptáciu v 
rozvojových krajinách. Ustanovenia o 
využívaní finančných prostriedkov z 
obchodovania formou aukcie by sa mali 
notifikovať Komisii. Táto notifikácia 
nezbavuje členský štát povinnosti 
ustanovenej v článku 88 ods. 3 zmluvy 
notifikovať určité vnútroštátne opatrenia.
Táto smernica neovplyvňuje výsledok 
akýchkoľvek budúcich postupov štátnej 
pomoci, ktoré sa môžu uskutočniť v 
súlade s článkami 87 a 88 zmluvy.

(14) Na ekologické druhy dopravy, ako sú 
autobusy a železnice, sa vzťahujú vysoké 
dane a poplatky a v niektorých členských 
štátoch dokonca aj environmentálne dane.
Železničná doprava je už zahrnutá do 
systému obchodovania z emisiami na 
základe toho, že elektrina je jej hlavným 
zdrojom energie. Príjmy z aukcií by sa 
preto mali použiť na zníženie daní a 
poplatkov vzťahujúce sa na ekologické 
druhy dopravy, ako je železnica alebo 
autobus. Členské štáty by sa mali usilovať 
zabrániť zvyšovaniu celkových nákladov 
občanov.

Odôvodnenie

Bolo by potrebné ujasniť, že celkové zaťaženie občanov a hospodárstva by sa nemalo 
zvyšovať. Dane a poplatky za ekologické dopravné systémy sú podstatne vysoké a mali by sa 
znížiť, čo by pôsobilo ako správny podnet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 15A (nové)

(15a) V dôsledku aktuálneho systému 
obchodovania s emisiami sú energeticky 
náročné odvetvia už pod tlakom podstatne 
vysokých cien CO2. Existuje reálna 
hrozba úniku uhlíka, ak sa do systému 
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začlení ďalšie významné odvetvie a bude 
musieť nakupovať povolenia na emisie. S 
cieľom zabrániť úniku uhlíka z 
energeticky náročných odvetví, ako je 
napríklad odvetvie výroby cementu, vápna 
alebo ocele, preskúma Komisia rôzne 
možnosti, ako sú odvetvové ciele alebo 
úprava hraničnej dane, a do konca roka 
2008 zverejní správu o tom, ako 
pristupovať k tejto problematike.

Odôvodnenie

Európsky parlament požadoval osobitný systém pre leteckú dopravu. Jedným z dôvodom bola 
skutočnosť, že energeticky náročné odvetvia by sa mali chrániť pred rizikom, že letecká 
doprava vykúpi všetky nevyhnutné povolenia a odvetvia, ako je napríklad odvetvie výroby 
cementu, ocele a vápna, by sa ďalej nemohli rozvíjať v rámci Európskej únie. Komisia 
nezohľadnila upozornenie Európskeho parlamentu. Preto je potrebné, aby sa stanovili iné 
opatrenia na ochranu energeticky náročných odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 15B (nové)

(15b) Vzhľadom na skutočnosť, že 
prevádzkovatelia lietadiel nemôžu prejsť 
na alternatívne (obnoviteľné) energetické 
zdroje, maximálny limit by v odvetví 
leteckej dopravy mal byť podstatne 
veľkorysejší ako v ostatných odvetviach 
obchodovania s emisiami.

Odôvodnenie

Iné odvetvia sú povinné znižovať emisie v porovnaní s rokom 1990. Keďže sa emisie z leteckej 
dopravy odvtedy zdvojnásobili, od tohto odvetvia by sa mohlo vyžadovať zníženie o vyše 50 
%, čo je technicky nemožné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 21
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(21) Na Komisiu by sa mala v prvom rade 
delegovať právomoc prijímať opatrenia 
na obchodovanie formou aukcie s
emisnými kvótami, ktoré sa nemusia 
vydávať bezplatne, a meniť a dopĺňať 
činnosti leteckej dopravy uvedené v 
prílohe I, ak tretia krajina zavedie 
opatrenia na zníženie vplyvu leteckej 
dopravy na zmenu klímy. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu a 
doplnenie menej zásadných prvkov tejto 
smernice a doplnenie tejto smernice 
pridaním nových menej zásadných prvkov 
alebo ich modifikáciou, mali by sa prijať 
podľa regulačného postupu s kontrolou 
stanoveného v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Smernica by mala stanovovať počet kvót, s ktorými sa obchoduje formou aukcie (pozri 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13). Takisto úprava smernice v nadväznosti na opatrenia 
tretích štátov alebo skupín tretích štátov by mala prebehnúť v rámci spolurozhodovacieho 
postupu (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3b (smernica 2003/87/ES)

1. Za obdobie od 1. januára 2011 do 31. 
decembra 2012 sa celkové množstvo kvót, 
ktoré majú byť pridelené 
prevádzkovateľom lietadiel, rovná 100 %
súčtu historických emisií vzhľadom na 
každý rok.

1. Za obdobie od 1. januára 2010 do 31. 
decembra 2012 sa celkové množstvo kvót, 
ktoré majú byť pridelené 
prevádzkovateľom lietadiel, rovná 90 %
súčtu historických emisií vzhľadom na 
každý rok.

2. Za obdobie uvedené v článku 11 ods. 2 
začínajúce 1. januára 2013 sa celkové 
množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené 
prevádzkovateľom lietadiel, rovná 100 %
historických emisií z leteckej dopravy, 
ktoré sa vynásobia počtom rokov v danom 
období.

2. Za obdobie uvedené v článku 11 ods. 2 
začínajúce 1. januára 2013 sa celkové 
množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené 
prevádzkovateľom lietadiel, rovná 90 %
historických emisií z leteckej dopravy, 
ktoré sa vynásobia počtom rokov v danom 
období.

3. Za druhé obdobie uvedené v článku 11 3. Za druhé obdobie uvedené v článku 11 
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ods. 2 a každé nasledujúce obdobie sa 
celkové množstvo kvót, ktoré majú byť 
pridelené prevádzkovateľom lietadiel, 
rovná 100 % historických emisií z leteckej 
dopravy, ktoré sa vynásobia počtom rokov 
v danom období.

ods. 2 a každé nasledujúce obdobie sa 
celkové množstvo kvót, ktoré majú byť 
pridelené prevádzkovateľom lietadiel, 
rovná 90 % historických emisií z leteckej 
dopravy, ktoré sa vynásobia počtom rokov 
v danom období. Na základe návrhu 
Komisie je množstvo kvót v nasledujúcich 
obdobiach možné znížiť ešte viac, ak 
medzinárodné ciele alebo ciele EÚ v 
oblasti politiky súvisiacej s klímou 
vyžadujú ďalšie zníženia emisií plynov, 
ktoré spôsobujú zmenu klímy.

4. Komisia do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
rozhodne o historických emisiách z 
leteckej dopravy na základe najvhodnejších 
dostupných údajov.

4. Komisia do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
rozhodne o historických emisiách z 
leteckej dopravy na základe najvhodnejších 
dostupných údajov.

Odôvodnenie

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3c odsek 1 (smernica 2003/87/ES)

1. V období uvedenom v článku 3b ods. 1 
sa s percentom kvót musí obchodovať 
formou aukcie. Toto percento musí 
zodpovedať priemernému percentu, ktoré 
navrhujú členské štáty vrátane 
obchodovania formou aukcie vo svojich 
národných plánoch prideľovania kvót 

1. V období uvedenom v článku 3b ods. 1 
sa s 50 % kvót musí obchodovať formou 
aukcie.
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podľa kapitoly III pre príslušné obdobie.

Odôvodnenie

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3c odsek 2 (smernica 2003/87/ES)

2. Pre budúce obdobia sa v rámci percenta, 
s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, 
musí zohľadniť celkové preskúmanie tejto 
smernice.

2. Pre budúce obdobia sa môže percento, 
s ktorým sa má obchodovať formou aukcie, 
uvedené v odseku 1 zvýšiť, pričom sa
zohľadní celkové preskúmanie tejto 
smernice.

Odôvodnenie
Percento pridelené prostredníctvom obchodovania formou aukcie by nemalo byť nižšie ako 
50 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3c odsek 3 (smernica 2003/87/ES)

3. Komisia prijme nariadenie obsahujúce 
podrobné ustanovenia platné pre členské 
štáty pri obchodovaní formou aukcie s 
kvótami, ktoré sa nemusia vydávať 
bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2. Počet 
kvót, s ktorými má každý členský štát 
obchodovať formou aukcie počas každého 
obdobia, je úmerný jeho podielu na 
celkových započítaných emisiách za 
všetky členské štáty za referenčný rok, o 

vypúšťa sa
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ktorom bola podaná správa v súlade s 
článkom 14 ods. 3 a overená v súlade s 
článkom 15. Za obdobie uvedené v článku 
3b ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 
a za každé následné obdobie uvedené v 
článku 3a je referenčným rokom 
kalendárny rok, ktorý končí 24 mesiacov 
pred začatím obdobia, na ktoré sa 
obchodovanie vo forme aukcie vzťahuje.

Toto nariadenie, navrhnuté s cieľom 
zmeniť a doplniť menej zásadné prvky 
tejto smernice jej doplnením, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s
kontrolou podľa článku 23 ods. 2a.

Odôvodnenie

Podiel kvót pridelených obchodovaním formou aukcie sa nemá stanoviť prostredníctvom 
komitológie, ale v rámci spolurozhodovacieho procesu Radou a Komisiou. Pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh č. 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3c odsek 4 (smernica 2003/87/ES)

4. Príjmy pochádzajúce z obchodovania s 
kvótami formou aukcie v súlade s odsekom 
3 sa použijú na zmiernenie emisií 
skleníkových plynov, adaptáciu vplyvom 
zmeny klímy, financovanie výskumu a 
vývoja zameraného na zmiernenie a 
adaptáciu a na pokrytie nákladov 
riadiaceho členského štátu v súvislosti s 
touto smernicou. Členské štáty informujú 
Komisiu o opatreniach prijatých podľa 
tohto odseku.

4. Príjmy pochádzajúce z obchodovania 
s kvótami formou aukcie sa použijú na 
zníženie daní a poplatkov v sektore 
dopravy šetrnej k životnému prostrediu, 
akou je železnica alebo autobus. Členské 
štáty sa snažia nezvyšovať celkové 
poplatky občanov.

Odôvodnenie

Bolo by potrebné ujasniť, že celkové zaťaženie občanov a hospodárstva by sa nemalo 
zvyšovať. Dane a poplatky za dopravné systémy šetrné voči životnému prostrediu sú dosť 
vysoké a mali by sa znížiť, čo by pôsobilo ako správny podnet.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 3d odsek 3 písmeno (b) (nové) (smernica 2003/87/ES)

(b) počte kvót, ktoré majú byť pridelené v 
tomto období bezplatne v súlade s 
článkom 3c ;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Percento kvót pridelených obchodovaním formou aukcie sa nemá stanoviť prostredníctvom 
komitológie, ale v rámci spolurozhodovacieho procesu Radou a Komisiou. Pozri pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh č. 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 8 PÍSMENO (BA) (nový)

Článok 12 odsek 2b (nový) (smernica 2003/87/ES)

(ba) vkladá sa odsek 2b v tomto znení:
2b. V prípade, ak opatrenia Spoločenstva 
na podnietenie zníženia vypúšťania 
oxidov dusíka z lietadiel vykonávajúcich 
kategórie činností leteckej dopravy 
uvedené v prílohe I nebudú do 1 januára 
2010 zavedené, množstvo oxidu uhličitého 
povoleného na základe iných ako 
leteckých emisných kvót alebo CER a 
ERU sa za účelom uplatnenia odseku 2a a 
odchylne od článku 3a) vydelí faktorom 
dopadu 1,5.

Odôvodnenie

Podľa posledných vedeckých výskumov máme značné vedomosti o tom, ako prispievajú emisie 
NOx ku zmene klímy. Dá sa z toho vyvodiť záver, že NOx z leteckej dopravy prispieva ku 
zmene klímy približne 1,5-násobne  viac ako len pri vypúšťaní CO2. Pokiaľ neplatia žiadne iné 
špecifické opatrenia, vplyv NOx na otepľovanie by sa mal zvážiť v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
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ČLÁNOK 1 BOD 16
Článok 25a odsek 1 (nový) (smernica 2003/87/ES)

V prípade, že tretia krajina zavedie 
opatrenia na zníženie vplyvu odletov z 
tejto krajiny pristávajúcich v Spoločenstve 
na zmenu klímy, ktoré prinajmenšom 
zodpovedajú požiadavkám tejto smernice, 
Komisia zmení a doplní túto smernicu s 
cieľom stanoviť, aby boli prílety z tejto 
krajiny vyňaté z činností leteckej dopravy 
uvedených v prílohe I s účinnosťou od 
najbližšieho obdobia uvedeného v článku 
3b.

V prípade, že tretia krajina zavedie 
opatrenia na zníženie vplyvu odletov 
z tejto krajiny pristávajúcich 
v Spoločenstve na zmenu klímy, ktoré 
prinajmenšom zodpovedajú požiadavkám 
tejto smernice, Komisia zmení a doplní 
túto smernicu, aby sa vyhlo dvojitému 
počítaniu a aby sa zaistil rovnaký prístup.

Odôvodnenie

V prípade, že tretie krajiny takisto zavedú systém, treba zabezpečiť, aby to európsky systém 
zohľadňoval. Vylúčenie príletov sa týka len systému EÚ. Zmena formulácie umožňuje 
prispôsobenie pri zamedzení dvojitého počítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 2 ODSEK 2A (nový)

2a. Ak sa štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, 
alebo skupina štátov dohodne s 
Európskou úniou na spoločnom systéme 
obchodovania s emisnými kvótami, ktorý 
bude mať aspoň taký prínos pre životné 
prostredie ako systém v tejto smernici, 
môže Komisia navrhnúť zmenu 
a doplnenie tejto smernice za účelom jej 
prispôsobenia pravidlám spoločného 
systému.

Odôvodnenie

Je potrebné v návrhu ujasniť, že Európska Únia nebude trvať na vlastnom systéme, ale trvá 
na environmentálnych účinkoch na ochranu klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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PRÍLOHA BOD 1 PÍSMENO (B)
Príloha 1 odsek 2 (smernica 2003/87/ES)

Na rok 2011 sa do leteckých činností 
zahrnú iba lety s príletom na letisko a s 
odletom z letiska, ktoré sa nachádza na 
území členského štátu, na ktorý sa 
uplatňuje zmluva. Od 1. januára 2012 sa 
zahrnú všetky lety s príletom na letisko 
alebo s odletom z letiska, ktoré sa 
nachádza na území členského štátu, na 
ktorý sa uplatňuje zmluva.

Od roku 2010 sa do leteckých činností 
zahrnú lety s príletom na letisko aj
s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na 
území členského štátu, na ktorý sa 
uplatňuje zmluva, ako aj lety s príletom 
alebo odletom z letiska, ktoré sa nachádza 
na území členského štátu, na ktoré sa 
uplatňuje zmluva.

Odôvodnenie

Pre zníženie emisií skleníkových plynov má význam len systém, ktorý čo najskôr zahrnie 
medzikontinentálne lety. Aj keď je to len prvý krok. EÚ by mala viesť rozhovory s tretími 
stranami, aby zostavila všeobecný systém čo najskôr. (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 5 a 12).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA BOD 1 PÍSMENO (C)

Príloha 1 odsek 2 tabuľka nová kategória písmeno (a) (smernica 2003/87/ES)

a) lety uskutočňované z úradného 
poverenia výhradne na účely dopravy 
vládnuceho monarchu a jeho najbližšej 
rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov 
vlád, ak je to zdôvodnené príslušným 
indikátorom stavu v letovom pláne;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Sektor verejnej správy, hlavne vlády, by mal byť pozitívnym príkladom. Niektoré vlády už 
zaviedli dobrovoľný príspevok na kompenzáciu emisií skleníkových plynov pri vládnych 
letoch. Navrhované vyčlenenie by bolo úplne v rozpore s politikou väčšiny vlád 
a s očakávaním verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
PRÍLOHA BOD 2 PÍSMENO (B)

Príloha IV časť B „Monitorovanie údajov o tonokilometroch na účely článku 3d“ odsek 2 
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zarážka 2 (smernica 2003/87/ES)

- prevádzkovateľ lietadiel sa môže 
rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo 
štandardnú hmotnosť cestujúcich a podanej 
batožiny zahrnutú do dokumentácie o 
hmotnosti a váhe pre príslušný let alebo 
štandardnú hodnotu 100 kg pre každého 
cestujúceho a jeho podanú batožinu.

- prevádzkovateľ lietadiel sa môže 
rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo 
štandardnú hmotnosť cestujúcich a podanej 
batožiny zahrnutú do dokumentácie 
o hmotnosti a váhe pre príslušný let alebo 
štandardnú hodnotu 160 kg pre každého 
cestujúceho a jeho podanú batožinu.

Odôvodnenie

Komisia za účelom výpočtu referenčného bodu navrhla , že by mal jeden cestujúci 
predstavovať 100 kg. Takáto definícia by však zvýhodnila činnosti nákladnej dopravy pred 
dopravou cestujúcich, pretože preprava jednej tony nákladu spotrebuje menej energie a teda 
produkuje menej emisií ako preprava desiatich cestujúcich na určitú vzdialenosť. Preprava 
cestujúcich si vyžaduje sedadlá, kuchynku, toalety a servisné potreby, čo nákladná doprava 
nevyžaduje. Preto spravodajca navrhuje vyššiu hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
PRÍLOHA BOD 3 PÍSMENO (B)

Príloha V časť B bod (14) pododsek 1a (nový) (smernica 2003/87/ES)

Európske inštitúcie a členské štáty 
zabezpečia, že pracovné metódy, ktoré 
použije overovateľ, sú pred 
implementáciou smernice zosúladené a že 
jej ustanovenia sa uplatňujú rovnako.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie jednotného prístupu v rámci sektora leteckej dopravy treba overiť jednotnosť 
metód, postupov a ich uplatňovania. Pravidlá, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch 
uplatňujú a interpretujú rôzne, vedú k narúšaniu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA BOD 3 PÍSMENO (B)

Príloha V časť B bod (16) pododsek 1a (nový) (smernica 2003/87/ES)

Európske inštitúcie a členské štáty 
zabezpečia, že pracovné metódy, ktoré 
použije overovateľ, sú pred 
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implementáciou smernice zosúladené a že 
jej ustanovenia sa uplatňujú rovnako.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie jednotného prístupu v rámci sektora leteckej dopravy treba overiť jednotnosť 
metód, postupov a ich uplatňovania. Pravidlá, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch 
uplatňujú a interpretujú rôzne, vedú k narúšaniu hospodárskej súťaže.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Naliehavosť obmedziť emisie skleníkových plynov s cieľom bojovať proti zmenám klímy 
pôsobivo podčiarkli nedávne správy Medzivládneho panela o zmene klímy.1

Bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky, sir Nicholas Stern, vo svojej správe britskej vláde 
zdôraznil, že „naše činnosti v nasledujúcich desaťročiach by mohli v ďalších obdobiach tohto 
storočia a v ďalších storočiach priniesť riziká veľkého narušenia hospodárskej a sociálnej 
činnosti v miere podobnej, ako počas veľkých vojen a hospodárskej krízy v prvej polovici 20. 
storočia“ (Sternova správa, s. 572).

Európska rada, ktorá sa konala 8. – 9. marca 2007, prijala značne ambicióznu stratégiu v tejto 
oblasti. V rámci medzinárodnej dohody Európskej únie a ďalších priemyselných krajín by sa 
mali v roku 2020 emisie skleníkových plynov znížiť o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 
1990.

Európsky Parlament zdôraznil naliehavosť činnosti proti zmenám klímy vo viacerých 
uzneseniach a potvrdil svoj záväzok ustanovením dočasného výboru pre klimatické zmeny.

Návrh Komisie o začlenení leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami je 
prekvapivo jediným právnym návrhom o zmiernení klimatických škôd, o ktorom sa v 
súčasnosti diskutuje v rámci spolurozhodovania v európskych inštitúciách.

Spôsob, akým sa Európsky Parlament a ďalšie inštitúcie budú zaoberať týmto návrhom, bude 
rozhodujúci pre budúcu politiku v tejto oblasti.

Ako vážne to Európska únia myslí, keď príde na konkrétne právne predpisy?

Nájdeme inteligentný spôsob na zníženie emisií skleníkových plynov tak, aby sme zároveň 
nezničili konkurencieschopnosť európskeho priemyslu?

Aký signál dáme tretím stranám?

Nárast emisií skleníkových plynov v sektore letectva je obrovský. V porovnaní s rokom 1990 
emisie stúpli už dnes asi o 100 %.2 Toto výrazne kontrastuje s kjótskym cieľom ich zníženia 
o 8 % alebo s cieľom EÚ 30 % po roku 2012. Niektorí argumentujú tým, že podiel leteckej 
dopravy na celkových emisiách predstavuje „iba“ približne 3 %3, ale podiel leteckého sektora 

  
1 Medzivládny panel o zmene klímy 2007: Klimatické zmeny v roku 2007, časť I: Na základe fyziky;
Medzivládny panel o zmene klímy 2007: Klimatické zmeny, časť II: Účinky, adaptácia a zraniteľnosť;
Medzivládny panel o zmene klímy 2007: Klimatický zmeny 2007, časť III: Zmiernenie klimatických zmien.
2 Tento údaj vyplýva zo známych a bezpečných 86 % (1990 – 2004) plus údaj založený na priemernom 
medziročnom zvýšení 2003/2004 (7,5 % ročne) (pozri odbornú správu EHS č. 6/2006; tlačovú správu Eurostatu 
č. 11/2007).
3 Pozri KOM(2005)0459.
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na HPH (hrubej pridanej hodnote) je 0,6 %.1 Nikto nemôže poprieť, že to nie je významné.

Z hľadiska emisií skleníkových plynov je letecká doprava najhorším spôsobom dopravy.
Cestujúci využívajúci lietadlo produkuje na kilometer významne viac skleníkových plynov 
ako cestujúci využívajúci vlak alebo autobus. Dokonca aj používanie auta je významne 
šetrnejšie k životnému prostrediu než lietanie.

Všetky inštitúcie EÚ uznali, že tomuto problému je nutné sa venovať a že obchod s emisiami 
je užitočným nástrojom, ak je vhodne navrhnutý a kombinovaný s ďalšími opatreniami.

  
1 Eurostat, Statistics in Focus (Zamerané na štatistiku) č. 37/2005: Sektor leteckej dopravy v Európskej únii.
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Návrh Komisie

Cieľom návrhu Komisie je zmeniť a doplniť smernicu 2003/87/ES tak, aby sa emisie CO2 
z leteckej dopravy začlenili do systému Spoločenstva.

Návrh obsahuje začlenenie letov medzi letiskami EÚ od roku 2011 a odletov a príletov na 
letiskách EÚ od roku 2012, no vyčleňuje nielen testovacie, záchranné a výcvikové lety, ale aj 
lety vládnych lietadiel. Emisné kvóty sa harmonizovane rozdelia medzi členské štáty, ktoré sú 
zodpovedné za administratívnu kontrolu prevádzkovateľa lietadiel: celkový počet emisných 
kvót sa stanoví vzhľadom na priemerné emisie z leteckej dopravy v období rokov 2004 –
2006.

Pevne stanovené percento celkového množstva emisných kvót bude pridelené bezplatne na 
základe referenčného bodu. V období rokov 2011 – 2012 návrh predpokladá obchodovanie 
formou aukcie s priemerným percentom, ktoré vo svojich národných plánoch prideľovania 
kvót navrhujú členské štáty za účelom obchodovania formou aukcie.

Po tomto období by sa malo uskutočniť celkové preskúmanie a percentá voľného 
prideľovania a obchodovanie formou aukcie, ako aj ich postupy by mohli byť znovu 
prehodnotené. Podrobnosti o tom, ako bude obchodovanie formou aukcie fungovať, budú 
stanovené v nariadení Komisie.

Prevádzkovatelia lietadiel si budú môcť kúpiť emisné kvóty z ďalších 6 sektorov, ktoré sú už 
začlenené do systému Spoločenstva, a budú môcť využívať takzvané projektové kredity 
(jednotky zníženia emisií a certifikované zníženia emisií) do výšky harmonizovaného limitu.

Hodnotenie návrhu Komisie

Návrh Komisie je dôležitým krokom k tomu, aby sme sa venovali emisiám skleníkových 
plynov v leteckej doprave. Ale z environmentálneho hľadiska a z hľadiska 
konkurencieschopnosti medzi rôznymi aerolíniami a rôznymi sektormi dopravy je možné 
a nutné významné zlepšenie.

Navrhované zmeny

Rozsah pôsobnosti a dátum začatia

Najdôležitejšou zmenou, ktorú navrhuje spravodajca, je zavedenie jednotného spoločného 
začiatočného dátumu pre vnútorné lety a ďalšie, ktoré odlietajú a prilietajú v rámci letísk EÚ.
Komisia argumentuje tým, že neexistuje žiadna právna námietka voči zavedeniu systému pre 
všetky odlietajúce a pristávajúce lietadlá. Z politických dôvodov navrhla Komisia dva 
rozdielne dátumy. Rozlišovanie medzi vnútornými letmi a medzikontinentálnymi letmi by 
viedlo k významným problémom. Vplyv systému na životné prostredie bude pomerne malý, 
ak doň nebudú začlenené medzikontinentálne lety. Bude to viesť k narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi aerolíniami, a aj k narušeniu hospodárskej súťaže medzi turistickými regiónmi.
Je zložité vysvetliť, že napríklad let zo Spojeného kráľovstva do Maroka systém nepokrýva, 
zatiaľ čo let zo Spojeného kráľovstva na Kanárske ostrovy áno. Preto spravodajca navrhuje 
jeden spoločný začiatočný dátum. Keďže sa zmiernenie klimatických zmien stáva čoraz 



PE 390.460v02-00 24/25 PR\671093SK.doc

SK

naliehavejším, dátum začiatku by mal byť čo najskorší. Systém sa prijme pravdepodobne 
v roku 2008. Prechodné obdobie od jedného do dvoch rokov by malo byť reálne. Preto 
spravodajca navrhuje začiatočný dátum na rok 2010.

Vzťah k tretím krajinám

Zmena klímy je globálnou výzvou. Preto, nech má systém EÚ akýkoľvek rozsah pôsobnosti, 
môže byť len prvým krokom. Európska komisia by preto mala rokovať s tretími krajinami, 
aby postupne dosiahla všeobecný systém. V prípade, že európske inštitúcie sa dohodnú 
s akoukoľvek treťou stranou na spoločnom systéme, ktorý má prinajmenšom rovnaký 
environmentálny úžitok ako systém EÚ, Komisia môže navrhnúť zmenu systému s cieľom 
prispôsobiť ho dohode. Malo by byť jasné, že Európska únia netrvá na osobitnom systéme, 
ale na pozitívnom vplyve na zníženie emisií skleníkových plynov.

Metóda prideľovania kvót

To, že Komisia navrhuje harmonizovanú metódu prideľovania kvót, je veľmi dôležitým 
krokom vpred. Najvážnejšia kritika platného systému obchodovania s emisnými kvótami sa 
zameriava na narušenie hospodárskej súťaže pre úplne rozdielne národné plány prideľovania 
kvót a obrovské nadprideľovanie. Komisia navrhuje rozdeliť väčšinu kvót podľa referenčných 
bodov. Je to oveľa lepšie ako existujúca ochrana predchádzajúceho stavu. Ale aj systém 
referenčných bodov môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže, pretože spôsob, akým sa 
vyberá referenčný bod, je dôležitý pre vplyv na aerolínie s rozdielnymi modelmi 
obchodovania. Referenčný bod, ktorý navrhla Komisia, by mohol uprednostniť nákladnú 
dopravu pred osobnou. Preto by malo dôjsť k prispôsobeniu.

Dokonca aj prijatý referenčný bod môže viesť k istému narušeniu hospodárskej súťaže. To je 
jeden z dôvodov, prečo by sa významnejšia časť mala distribuovať obchodovaním formou 
aukcie. Ďalší argument v prospech obchodovania formou aukcie je možnosť venovať sa 
potrebám nováčikov, ktorí do sektora prinášajú inováciu. Je tiež dôležité predísť 
neočakávaným ziskom v maximálne možnej miere. V platnom systéme obchodovania 
s emisnými kvótami sa kvóty rozdeľujú bezplatne a ceny predsa rastú. Významné množstvo 
kvót, ktoré by sa obchodovalo formou aukcie, by dalo členským štátom možnosť vytvoriť 
príjem a znížiť iné dane a poplatky v sektore dopravy.

Použitie peňazí z obchodovania formou aukcie

Existuje všeobecná verejná mienka, že na obyvateľov a podniky by sa už nemali uvaľovať 
žiadne ďalšie dane, poplatky a iné bremená. Preto by sa malo v návrhu vysvetliť, že peniaze 
pochádzajúce z obchodovania formou aukcie sa vracajú späť občanom a do hospodárstva.
Z hľadiska emisií skleníkových plynov je letecká doprava najhorším spôsobom dopravy.
Cestujúci využívajúci lietadlo produkuje významne viac skleníkových plynov ako cestujúci 
využívajúci autobus alebo vlak na rovnakú vzdialenosť. Dokonca aj používanie auta je za 
normálnych okolností významne šetrnejšie k životnému prostrediu než lietanie. Proti tomuto 
názoru stojí protirečenie, že autá, a osobitne autobusy a vlaky, ktoré sú šetrnejšie k životnému 
prostrediu, podliehajú daniam a poplatkom, dokonca aj niektorým environmentálnym daniam.
Železničná doprava už patrí do systému obchodovania s emisnými kvótami, pretože využíva 
elektrinu. Preto spravodajca navrhuje zníženie daní a poplatkov v doprave šetrnej k životnému 
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prostrediu.

Emisný limit

Európska únia sa sama zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2012 o 8 % 
v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Do roku 2020 by sa mali znížiť asi o 20 % a v prípade 
existencie medzinárodnej dohody aj o 30 %. Ak sa táto ambícia prenesie do sektora leteckej 
dopravy, ktorá od roku 1990 zdvojnásobila svoje emisie, bude v tomto sektore nutné zníženie 
o viac ako 50 % do roku 2012 . Z dôvodu dostupných technických opatrení je to absolútne 
nereálne. Ale ak chceme byť spravodlivejší voči ďalším sektorom a zvýšiť úroveň ambícií, 
mali by sme sektoru leteckej dopravy uložiť povinnosť malého zníženia emisií. Spravodajca 
navrhuje 10 % zníženie v porovnaní s rokmi 2004 – 2006. To nevylučuje rast, aj keď súčasné 
emisie lietadiel nemôžu byť znížené v krátkodobom horizonte, pretože aerolínie môžu 
nakupovať kredity z iných sektorov alebo z mechanizmu čistého rozvoja a zo spoločného 
plnenia.

Iné účinky ako účinky CO2 leteckej dopravy

Vedecké správy dokazujú, že existuje oveľa viac účinkov na zmeny klímy, nielen emisie CO2.
Dôležitou súčasťou sú emisie oxidov dusíka NOX a cirrusové oblaky. Čo sa týka cirrusových 
oblakov, existujú vedecké pochybnosti, ale preventívny princíp by nás mal aspoň povzbudiť, 
aby sme cirrusovým oblakom predchádzali do maximálnej možnej miery. Preto spravodajca 
navrhuje prednášku s cieľom podporiť riadiace orgány leteckej dopravy. Vzhľadom na NOX
Komisia oznámila návrh na osobitné právne predpisy. Návrh bohužiaľ nebol predložený.
Preto spravodajca navrhuje násobný koeficient na vyjadrenie vplyvu NOX v leteckej doprave.
Násobný koeficient by sa mal odstrániť, keď návrh Komisie o NOX prijme Rada a Európsky 
parlament.

Výnimky pre lety vládnych lietadiel

Veľmi dôležitým politickým bodom bude výnimka pre lety vládnych lietadiel, ktorú navrhuje 
Komisia. Názor, že verejný sektor a osobitne politici musia ísť príkladom a slúžiť ako dobrý 
vzor, vzbudil v otázke výnimky pre lety vládnych lietadiel oprávnené protesty verejnosti.
Spravodajca sa domnieva, že je vhodné odstrániť túto výnimku.

Riadenie leteckej dopravy

Európsky parlament dlho žiadal o zlepšenie riadenia leteckej dopravy. Nanešťastie, členské 
štáty a Rada dlho so zavedením tohto systému otáľali. Uvedenie do platnosti sa predpokladá 
v roku 2020.

Výskum RLP v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru bol zavedený 
z hospodárskych dôvodov a z dôvodov dopravnej politiky. Ale tento výskum môže byť tiež 
projektom na zníženie emisií skleníkových plynov. Preto by sa malo na členské štáty a Radu 
naliehať, aby ho zaviedli čo najskôr.
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