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PR_COD_2am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

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

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

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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 společném postoji Rady ohledně přijetí 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 
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (5058/2008 – C6-0000/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0818),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Pozměňovací návrh 1

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5a) V únoru 2007 přijal Evropský 
parlament usnesení o změně klimatu, 
v němž poukázal na cíl omezit zvýšení 
průměrné globální teploty nejvýše na 2° C 
oproti úrovni před průmyslovou revolucí, 
v němž naléhal na Evropskou unii, aby si 
udržela vedoucí úlohu při jednáních 
o mezinárodním rámci pro změnu klimatu 
po roce 2012 a aby dbala na zachování 
vysokých ambicí při budoucích diskusích 
s mezinárodními partnery, a v němž 
rovněž zdůraznil, že je nutné, aby všechny 

                                               
1 Texty přijaté dne 13.11.2007, P6_TA(2007)0505.
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průmyslové země do roku 2020 dosáhly 
celkového snížení emisí o 30 % ve 
srovnání s mírou emisí v roce 1990, aby 
bylo možné dosáhnout do roku 2050 
snížení řádově o 60 až 80 %;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby body odůvodnění této směrnice odrážely postoj Evropského parlamentu ke 
změně klimatu.

Pozměňovací návrh 2

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(10a) S cílem pomoci při snižování emisí 
z letadel by Komise měla provést do roku 
2009 studii proveditelnosti o možnostech 
stanovení emisních norem pro letecké
motory.

Or. en

(Pozměňovací návrh 2 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 2).

Pozměňovací návrh 3

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(11a) Kromě hospodářských nástrojů 
nabízejí značný potenciál v oblasti 
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snižování emisí technologická a provozní 
zdokonalení, a proto by měla být posílena 
více než v minulosti.

Or. en

(Pozměňovací návrh 3 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 3).

Pozměňovací návrh 4

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(11b) Efektivnější řízení letového provozu 
by mohlo samo o sobě snížit spotřebu 
paliva až o 12 %, a tak přispět ke snížení 
emisí CO2. Proto by se měl co nejrychleji 
a co nejefektivněji vytvořit jednotný 
evropský vzdušný prostor a uskutečnit 
projekt SESAR. Je úkolem zejména 
členských států a orgánů Společenství, 
aby v úzké spolupráci s příslušnými 
uživateli vzdušného prostoru neprodleně 
a definitivně stanovily funkční bloky 
vzdušného prostoru, flexibilní bloky 
vzdušného prostoru a flexibilní využívání 
vzdušného prostoru. V tomto ohledu by 
bylo vhodné podpořit iniciativu AIRE 
(Atlantickou interoperabilní iniciativu pro 
snížení emisí), kterou přijala EU společně 
s Federálním leteckým úřadem Spojených 
států.

Or. en

(Pozměňovací návrh 4 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 4).
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Pozměňovací návrh 5

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(11c)Výzkum a technologie jsou klíčem 
k inovaci a k dosažení dalšího snížení 
emisí v oblasti letecké dopravy. Výrobci 
letadel a motorů a také výrobci 
pohonných hmot jsou vyzýváni k tomu, 
aby ve svých oborech provedli vývojové 
změny, které významným způsobem 
přispějí ke zmírnění dopadů letecké 
dopravy na změnu klimatu. Společenství 
by v rámci sedmého rámcového programu 
pro výzkum (FP7) mělo i nadále 
podporovat společnou technologickou 
iniciativu „Čisté nebe“, která usiluje 
o radikální snížení dopadu letecké 
činnosti na životní prostředí. Společenství 
by mělo i nadále výrazně podporovat práci 
ACARE (Poradního výboru pro letecký 
výzkum v Evropě), konkrétněji pak 
strategický plán výzkumu (SRA) tohoto 
výboru, který si v oblasti snižování emisí 
klade za cíl dosáhnout v odvětví letecké 
dopravy do roku 2020 50% snížení emisí 
oxidu uhličitého na osobokilometr a 80% 
snížení oxidu dusíku.

Or. en

(Pozměňovací návrh 5 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 5).
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Pozměňovací návrh 6

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 d (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(11d) Subvence pro letiště představují 
v některých případech, pokud jde o emise 
skleníkových plynů, nesprávné pobídky. 
Proto musí Komise plně dodržovat 
stávající právní předpisy týkající se 
hospodářské soutěže.

Or. en

(Pozměňovací návrh 6 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 6). Tento 
pozměňovací návrh je kompromisem nahrazujícím pozměňovací návrh zpravodaje, jenž 
obsahoval důraznější požadavky. 

Pozměňovací návrh 7

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba zajistit rovné podmínky pro 
letiště a provozovatele letadel. Proto by 
měly být do systému Společenství od 
začátku zařazeny jak mezinárodní lety do 
a z Evropské unie, tak lety v rámci 
Evropské unie.

Or. en

(Pozměňovací návrh 8 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 8). Je třeba 
zdůraznit myšlenku stejného počátečního data pro vnitřní i mezikontinentální lety, neboť se 
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jedná o klíčovou prioritu Rady i Parlamentu.

Pozměňovací návrh 8

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14) Od roku 2012 by měly být do systému 
začleněny emise z letů přilétajících na 
letiště ve Společenství a odlétajících 
z letišť ve Společenství. Systém 
Společenství může proto sloužit jako vzor 
pro využití obchodování s emisemi na 
celém světě. Pokud třetí země přijme 
opatření na omezení dopadu letů do 
Společenství na klimatické podmínky, 
měla by Komise po konzultaci s touto třetí 
zemí zvážit dostupné možnosti s cílem 
zajistit optimální součinnost mezi 
systémem Společenství a opatřeními dané 
země.

(14) Od roku 2011 by měly být do systému 
začleněny emise z letů přilétajících na 
letiště ve Společenství a odlétajících 
z letišť ve Společenství. Změna klimatu je 
globálním jevem, který vyžaduje globální 
řešení. Společenství považuje tuto 
směrnici za důležitý první krok. Země, 
které nejsou členy EU, jsou vyzvány 
k tomu, aby svými podněty přispěly 
k diskusi, a tento politický nástroj se tak 
dále rozvíjel. Je třeba vyslyšet hlas třetích 
stran, a proto by s nimi měla být Komise 
v neustálém kontaktu, a to před 
zavedením této směrnice i během jejího 
provádění. Prvním krokem ke globální 
dohodě by měla být dvoustranná dohoda 
či dohody s jednou nebo více třetími 
stranami. Dohodne-li se Evropská unie 
se třetí stranou na společném systému, 
který má pro životní prostředí alespoň 
stejně 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 v dotyčné třetí zemi funguje systém, 
který je pro životní prostředí alespoň 
stejně přínosný jako tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 64, 71 a 9). Je 
třeba dát najevo mnohem jasněji, než to činí společný postoj, že Evropa netrvá na konkrétní 
podobě systému, ale na řešení problému. Vývoj ve Spojených státech (Liebermanův-Warnerův 
akt a prohlášení všech prezidentských kandidátů) ukazuje, že dvoustranná dohoda mezi EU 
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a USA je reálně možná. 

Pozměňovací návrh 9

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Pozměňovací návrhy 10 a 65 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 10 a 65). Pro 
Evropský parlament je klíčové, aby byly všechny klimatické dopady letectví řešeny náležitým 
způsobem. 

Pozměňovací návrh 10

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(17a) Navzdory skutečnosti, že pro 
provozovatele letadel je obtížné přejít na 
alternativní (obnovitelné) zdroje energie, 
musí letecké odvětví přesto dosáhnout 
významného snížení emisí v souladu 
s celkovými cíli EU, jež představují snížení 
o 20 až 30 % oproti úrovni v roce 1990. 
Pro každé období závazků v systému 
Společenství, do něhož má být letectví 
začleněno, by měl být podle referenčního 
období, které bude v daném období 
závazků používáno pro letectví, stanoven 
cíl pro letectví na základě průměrného 
úsilí, které se vyžaduje ve všech ostatních 
odvětvích s pevnými zdroji ve všech 
členských státech.

Or. en

(Pozměňovací návrh 13 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 13).
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Pozměňovací návrh 11

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

(19) Letectví přispívá k celkovému dopadu 
lidských činností na změnu klimatu. 
Příjmy z dražby povolenek je třeba použít 
na zmírnění emisí skleníkových plynů 
a na přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu v EU a ve třetích zemích, zejména 
v rozvojových zemích, a na financování 
výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování 
dopadů, zejména v odvětví letectví, 
a přizpůsobování se jim. Za účelem 
částečného snížení zátěže občanů je třeba 
příjmy z dražby povolenek použít také na 
snížení daní a poplatků z dopravy, která je 
šetrná k životnímu prostředí, jako je např. 
železniční a autobusová doprava. Rovněž 
by měly být použity na pokrytí 
odůvodněných nákladů členských států 
vzniklých při správě podle této směrnice. 
Členské státy mohou tyto příjmy použít 
také na zmírnění, či dokonce na 
odstranění problémů s dostupností 
a konkurenceschopností, kterým čelí 
nejvzdálenější regiony, a problémů 
spojených se závazky veřejné služby 
v souvislosti s prováděním této směrnice. 
Členské státy by měly informovat Komisi 
o opatřeních, která byla v této souvislosti 
přijata.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 14 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 14). Pro 
Evropský parlament je klíčové, aby byly všechny příjmy z dražby použity pro účely spojené 
s cíli této směrnice, tj. na snížení emisí skleníkových plynů. Z politického hlediska by bylo 
důležité, aby si lidé uvědomili, že pouze nezvyšujeme náklady, ale že zároveň snižujeme 
náklady spojené s dopravou, která je šetrná k životnímu prostředí, a že investujeme do 
výzkumu a technologie.

Pozměňovací návrh 12

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(21) Za účelem zvýšení nákladové 
efektivnosti systému by měli mít 
provozovatelé letadel možnost používat 
certifikované jednotky snížení emisí (dále 
jen „CER“) a jednotky snížení emisí (dále 
jen „ERU“) z projektových činností, aby 
mohli plnit závazky ohledně vyřazování 
povolenek až do harmonizovaného limitu. 
Používání CER a ERU by mělo odpovídat 
kritériím schvalování systému obchodování 
s povolenkami, jak je stanoveno v této 
směrnici.

(21) Za účelem zvýšení nákladové 
efektivnosti systému by měli mít 
provozovatelé letadel možnost používat 
povolenky vydané pro zařízení v jiných 
odvětvích systému obchodování s emisemi,
certifikované jednotky snížení emisí (dále 
jen „CER“) a jednotky snížení emisí (dále 
jen „ERU“) z projektových činností, aby 
mohli plnit závazky ohledně vyřazování 
povolenek. Používání CER a ERU by mělo 
odpovídat kritériím schvalování systému 
obchodování s povolenkami, jak je 
stanoveno v této směrnici.

Or. en

(Pozměňovací návrh 15 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 15 přijatému Parlamentem v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh 13

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(21a) V důsledku stávajícího systému 
obchodování s emisemi jsou energeticky 
náročná odvětví již nyní pod tlakem velmi 
vysokých cen CO2. Existuje reálné 
nebezpečí přesunu emisí uhlíku, pokud 
bude do systému začleněno další 
významné odvětví, které bude nuceno 
nakupovat povolení k vypouštění emisí. 
Aby se zabránilo přesunu emisí uhlíku 
z energeticky náročných odvětví, jako 
např. z cementáren, vápenek a oceláren, 
prověří Komise různé možnosti, jako jsou 
cíle pro daná odvětví nebo hraniční 
daňová úprava, a do konce roku 2008 
zveřejní zprávu týkající se možných řešení 
této otázky.

Or. en

(Pozměňovací návrh 16 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 16). Ve svém 
návrhu celkového přezkumu evropského systému obchodování s emisemi z ledna 2008 Komise 
ohlásila, že do roku 2011 provede studii a předloží návrh na zabránění přesunu emisí uhlíku 
z energeticky náročných odvětví. Ke zvýšení bezpečnosti investic je třeba, aby byla tato 
analýza spolu s příslušným návrhem předložena co nejdříve.

Pozměňovací návrh 14

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(23a) Pro zajištění rovného zacházení 
s provozovateli letadel by se členské státy 
měly v souladu se zvláštními pokyny, které 
vypracuje Komise, řídit harmonizovanými 
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pravidly pro správu provozovatelů letadel 
spadajících do jejich odpovědnosti.

Or. en

(Pozměňovací návrh 17 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 17).

Pozměňovací návrh 15

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 – písm. o) (směrnice 2003/87/ES)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

o) „provozovatelem letadla“ rozumí osoba, 
která provozuje letadlo v době, kdy 
vykonává činnost v oblasti letectví 
uvedenou v příloze I, nebo v případě, že 
tato osoba není známa či ji vlastník 
letadla neidentifikoval, vlastník letadla; 

o) „provozovatelem letadel“ rozumí osoba 
nebo subjekt označený kódem ICAO, 
který provozuje letadlo v době, kdy 
vykonává činnost v oblasti letectví 
uvedenou v příloze I, nebo v případě, že je 
kód ICAO neznámý, držitel osvědčení 
leteckého dopravce (AOC) nebo vlastník 
letadla. K tomu bude nutné zavést 
v národních leteckých rejstřících 
členských států harmonizovaná opatření, 
aby se zajistilo, že provozovatel i vlastník 
letadel budou vždy pokud možno 
identifikováni, jak to stanoví úmluva 
z Kapského města o mezinárodních 
nárocích na mobilní zařízení;

Or. en

(Pozměňovací návrh 21 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 21).
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Pozměňovací návrh 16

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

1. Pro období od 1. ledna 2011 do 
31. prosince 2012 se celkový počet 
povolenek pro letectví, které mají být 
přiděleny provozovatelům letadel, rovná 
90 % součtu historických emisí z letectví 
vynásobenému dvěma.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 61 a 24).

Pozměňovací návrh 17

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

2. Množství povolenek, které se od roku 
2013 začne každoročně vydávat, se snižuje 
lineárním způsobem počínaje hodnotou 
uvedenou v odstavci 1. Toto množství se 
snižuje o lineární faktor 1,5 % za rok. 
Pokud by v rámci mezinárodní dohody 
bylo jako cíl pro snížení emisí oxidu 
uhličitého po roce 2012 zvoleno snížení 
o 30 % oproti roku 1990, tato lineární 
hodnota snížení by se zvýšila.

Or. en
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Odůvodnění

In the first reading the Parliament adopted an amendment asking for a review of the cap after 
2012 in line with a 20% or 30% target for 2020. The rapporteur thinks it is necessary to 
specify the cap for the post-2012 period after the presentation of the Commission proposal on 
ETS in January 2008. Strict implementation of the Parliament's wording would be a 
tremendous decrease of the cap for the airline sector because it has doubled its emissions 
since 1990. A more realistic approach seems to be a reduction of the cap according to the 
annual reduction proposed by the Commission in its proposal from January. This would mean 
1.74% each year. As expressed in the explanatory statement the rapporteur proposes a more 
moderate target to address the criticism raised after the presentation of the Commission 
proposal from January. According to the rapporteur's opinion the level of amibition in the 
proposal on effort sharing should be increased.

Pozměňovací návrh 18

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Pozměňovací návrh 74 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 74). Vyšší 
procentní podíl, který má být vydražen, je nutný k tomu, aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Skutečnost, že povolenky budou distribuovány nikoli podle národních alokačních 
plánů, nýbrž podle referenčních hodnot, představuje výrazné zlepšení; avšak každá referenční 
hodnota přináší výhody pro některé obchodní modely a nevýhody pro jiné. Vyšší procentní 
podíl, který má být vydražen, by mohl tento efekt vyvážit. Vyšší procentní podíl, který má být 
vydražen, je rovněž nezbytný k tomu, aby se zabránilo neočekávaným ziskům a aby bylo 
možné realizovat snížení daňového zatížení dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 19

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Pozměňovací návrhy 75 a 87 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 75 a 87). Vyšší 
procentní podíl, který má být vydražen, je nutný k tomu, aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Skutečnost, že povolenky budou distribuovány nikoli podle národních alokačních 
plánů, nýbrž podle referenčních hodnot, představuje výrazné zlepšení; avšak každá referenční 
hodnota přináší výhody pro některé obchodní modely a nevýhody pro jiné. Vyšší procentní 
podíl, který má být vydražen, by mohl tento efekt vyvážit. Vyšší procentní podíl, který má být 
vydražen, je rovněž nezbytný k tomu, aby se zabránilo neočekávaným ziskům a aby bylo 
možné realizovat snížení daňového zatížení dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí.

Pozměňovací návrh 20

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Způsob použití příjmů z dražby 
povolenek určí členské státy. Tyto příjmy 
by se měly využít za účelem boje proti 
změně klimatu v EU a třetích zemích a na 
pokrytí nákladů členského státu správy 
v souvislosti s touto směrnicí.

4. Příjmy z dražby povolenek se použijí na 
zmírnění emisí skleníkových plynů a na 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu 
v EU a ve třetích zemích, zejména 
v rozvojových zemích, a na financování 
výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování 
dopadů, zejména v odvětví letectví, 
a přizpůsobování se jim. S cílem snížit do 
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určité míry zátěž občanů se příjmy 
z dražby povolenek použijí také na snížení 
daní a poplatků z dopravy, která je šetrná 
ke klimatu, jako je např. železniční 
a autobusová doprava. Rovněž se mohou 
použít na pokrytí odůvodněných nákladů 
členských států vzniklých při správě podle 
této směrnice. Členské státy mohou tyto 
příjmy použít také na zmírnění, či 
dokonce na odstranění problémů 
s dostupností a konkurenceschopností, 
kterým čelí nejvzdálenější regiony, 
a problémů spojených se závazky veřejné 
služby v souvislosti s prováděním této 
směrnice. Členské státy informují Komisi 
o opatřeních přijatých podle tohoto 
odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Pro Evropský parlament je klíčové, aby byly všechny příjmy z dražby použity pro účely 
spojené s cíli této směrnice, tj. na snížení emisí skleníkových plynů. Z politického hlediska by 
bylo důležité, aby si lidé uvědomili, že pouze nezvyšujeme náklady, ale že zároveň snižujeme 
náklady spojené s dopravou, která je šetrná pro životní prostředí, a že investujeme do 
výzkumu a technologie.

Pozměňovací návrh 21

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 e – odst. 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Do 28. února 2012 a v následujících 
letech vždy do 28. února vydá příslušný 
orgán členského státu správy každému 
provozovateli letadla počet povolenek 
přidělený uvedenému provozovateli pro 
daný rok podle tohoto článku nebo podle 
článku 3f.

5. Do 28. února 2011 a v následujících 
letech vždy do 28. února vydá příslušný 
orgán členského státu správy každému 
provozovateli letadla počet povolenek 
přidělený uvedenému provozovateli pro 
daný rok podle tohoto článku nebo podle 
článku 3f.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení. Výbor ENVI navrhl rok 2010. 
Nutnost snížení emisí skleníkových plynů je nyní ještě zřetelnější než během prvního čtení. 

Pozměňovací návrh 22

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 e – odst. 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Pokud v určitém období dojde ke 
sloučení několika dopravců nebo 
k převzetí jednoho dopravce jiným 
dopravcem, zůstávají přidělené nebo 
získané povolenky v držení nového 
subjektu. V případě, že dopravce ukončí 
svou činnost, jeho domovský stát umístí 
příslušné povolenky na sekundární trh 
s povolenkami. Vzhledem k všeobecnému 
tempu snižování počtu povolenek jsou na 
začátku následujícího roku všechny 
povolenky, které jsou dosud k dispozici, 
přiděleny k vydražení.

Or. en

(Pozměňovací návrh 34 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 34).

Pozměňovací návrh 23

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 4
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 3 e – odst. 5 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5b. Na základě zkušeností z období 2011–
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2012 předloží Komise návrh týkající se 
kvóty pro emisní povolenky, jež bude 
odvětví letectví smět nakoupit na 
sekundárním trhu větších systémů 
obchodování s emisními povolenkami.

Or. en

(Pozměňovací návrh 35 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 35 přijatému Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 24

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

1a. S výhradou odstavce 3 povolí členské 
státy během období uvedených v čl. 11 
odst. 2 jednotlivým provozovatelům letadel 
využívat povolenky vydané podle kapitoly 
III, CER a ERU z projektových činností až 
do procentního podílu počtu povolenek, 
který musí být podle čl. 12 odst. 2a 
vyřazen; tento procentní podíl je 
průměrem procentních podílů 
stanovených členskými státy pro použití 
CER a ERU pro období podle odstavce 1. 
Komise zveřejní tento procentní podíl 
nejméně šest měsíců před začátkem 
každého období podle čl. 11 odst. 2. Podíl 
CER a ERU využitelných na činnosti 
v oblasti letectví bude přezkoumán spolu 
s jejich využitím v jiných odvětvích 
v rámci přezkumu systému obchodování 
s emisemi.

Pro následující období se procentní podíl 
určí v souladu s postupem pro stanovení 
využití CER a ERU z projektových 
činností jako součást přezkumu této 
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směrnice a při zohlednění vývoje 
mezinárodního režimu změny klimatu.
Komise zveřejní tento procentní podíl 
nejméně šest měsíců před začátkem 
každého období podle článku 3c.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 25

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. en

(Pozměňovací návrh 41 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 41).
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Pozměňovací návrh 26

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2ab. Každý rok jsou provozovatelé letadel, 
kteří chtějí vyřadit pro účely odstavce 2a 
jiné povolenky než povolenky na emise 
z letectví, povinni předložit členskému 
státu správy ověřené údaje 
o tunokilometrech pro činnosti v oblasti 
letectví uvedené v příloze I, 
uskutečněných za daný kalendářní rok.
2ac. Na základě údajů, které mají být 
předloženy podle ustanovení článku 3, 
určí Komise ukazatel účinnosti pro 
všechny provozovatele letadel, který se 
vypočítá vydělením celkového množství 
emisí provozovatelů letadel součtem 
tunokilometrů. Na základě tohoto 
ukazatele účinnosti pro první rok, pro 
který jsou k dispozici údaje, zveřejní 
Komise cílový ukazatel účinnosti pro roky 
2010, 2015 a 2020 na základě snížení 
emisí na tunokilometr při užitečném 
zatížení (RTK) ve výši 3,5 % ročně, 
přičemž vezme v úvahu dobrovolný cíl 
zlepšovat palivovou účinnost letadel až do 
roku 2020 o 3,5 % ročně.
2ad. Provozovatelé letadel, jejichž 
ukazatel účinnosti pro daný rok je vyšší 
než cílový ukazatel účinnosti vypočítaný 
Komisí pro tento rok, odevzdají pouze 
tolik povolenek na emise z letectví, aby 
splnili ustanovení odstavce 2a.

Or. en

(Pozměňovací návrh 42 přijatý v prvním čtení)
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 42). Je velmi 
důležité zajistit, aby tento systém nevedl pouze k ekonomickému převodu finančních 
prostředků z odvětví letectví do jiných odvětví, ale také ke skutečnému snížení emisí v odvětví 
letectví a ke zvýšení účinnosti.

Pozměňovací návrh 27

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2ae. S ohledem na závazek provozovatelů 
letadel zvýšit do roku 2020 účinnost 
leteckých motorů o 50 % informuje 
Komise v letech 2010 a 2015 Evropský 
parlament o pokroku při dosahování 
tohoto cíle.

Or. en

(Pozměňovací návrh 42 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 42). Je velmi 
důležité zajistit, aby tento systém nevedl pouze k ekonomickému převodu finančních 
prostředků z odvětví letectví do jiných odvětví, ale také ke skutečnému snížení emisí v odvětví 
letectví a ke zvýšení účinnosti.

Pozměňovací návrh 28

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2af. Jakmile budou k dispozici dostatečné 
vědecké důkazy, bude s ohledem na 
účinky cirů způsobených činnostmi 
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v oblasti letectví navržen vhodný 
násobitel.

Or. en

(Pozměňovací návrh 44 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 44). Vědecké 
důkazy nám dnes neumožňují začlenit ciry do systému obchodování s emisemi, ale jakmile 
dojde k pokroku ve vědě, měl by být tento dopad zohledněn.

Pozměňovací návrh 29

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 15
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 18 a – odst. 3 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Aby bylo zajištěno rovné zacházení 
s provozovateli letadel, přijme Komise 
zvláštní pokyny pro harmonizaci správy 
provozovatelů letadel členskými státy 
správy.

Or. en

(Pozměňovací návrh 45 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 45).

Pozměňovací návrh 30

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 15
Směrnice 2003/87/ES
Článek 18 b
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Pro účely plnění svých závazků podle čl. 
3c odst. 4 a článku 18a může Komise 
požádat o pomoc Eurocontrol a může 
s uvedenou organizací v tomto smyslu 
uzavřít odpovídající dohody.

Pro účely plnění svých závazků podle čl. 
3b odst. 4 a článku 18a může Komise 
požádat o pomoc Eurocontrol a určí 
neutrální organizaci, které budou údaje 
poskytovat přímo letecké společnosti.

Or. en

(Pozměňovací návrh 46 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 46).

Pozměňovací návrh 31

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 18
Směrnice 2003/87/ES
Článek 25 a 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Pokud třetí země přijme opatření na 
snížení dopadu letů odlétajících z této 
země a přistávajících ve Společenství na 
změnu klimatu, Komise po konzultaci 
s danou třetí zemí a členskými státy 
v rámci výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 
zváží dostupné možnosti s cílem zajistit 
optimální součinnost mezi systémem 
Společenství a opatřeními dané země.

1. Společenství a jeho členské státy 
i nadále usilují o dosažení dohody 
o globálních opatřeních na snížení emisí 
skleníkových plynů z letectví. Jako první 
krok k dosažení této globální dohody by 
mohly posloužit dvoustranné dohody 
o společném systému obchodování 
s emisemi z letectví mezi EU a třetími 
zeměmi nebo skupinou třetích zemí. 
Komise bude v neustálém kontaktu se 
třetími stranami před zavedením této 
směrnice i během jejího provádění. Pokud 
se Evropská unie dohodne se třetí stranou 
na společném systému nebo pokud k dojde 
k dohodě o globálním systému na základě 
těchto dohod, Komise posoudí, zda jsou 
změny této směrnice nezbytné, pokud jde 
o provozovatele letadel.

V případě potřeby může Komise přijmout 
změny umožňující vyloučení letů 
přilétajících z dotčené třetí země z činností 

2. Komise v každém případě po konzultaci 
se třetí stranou nebo třetími stranami 
a členskými státy v rámci výboru 
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v oblasti letectví uvedených v příloze I 
nebo umožňující jakékoliv další změny 
činností v oblasti letectví uvedených 
v příloze I, jež jsou vyžadovány na základě 
dohody podle čtvrtého pododstavce. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3.

uvedeného v čl. 23 odst. 1 zváží dostupné 
možnosti s cílem zajistit optimální 
součinnost mezi systémem Společenství 
a jiným systémem, zejména proto, aby 
nedocházelo ke dvojitému zpoplatnění 
v případě, kdy třetí země přijme opatření 
k omezení dopadů na změny klimatu 
způsobených velkými letadly, která vzlétají 
z této země a přistávají ve Společenství. 

Jakékoliv další změny této směrnice 
mohou být Komisí navrženy Evropskému 
parlamentu a Radě.
V souladu s čl. 300 odst. 1 Smlouvy může 
Komise rovněž případně předložit Radě 
doporučení týkající se zahájení jednání 
s cílem uzavřít dohodu s dotčenou 
třetí zemí.
2. Společenství a jeho členské státy 
i nadále usilují o dosažení dohody 
o celosvětových opatřeních na snížení 
emisí skleníkových plynů z letectví. 
S ohledem na uvedenou dohodu Komise 
zváží, zda jsou změny této směrnice, 
pokud jde o provozovatele letadel, 
nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Konečným cílem našich činností je vytvoření globálního systému. Jako první krok by se 
Evropská unie měla dohodnout se třetími zeměmi na společném systému. Vývoj ve Spojených 
státech ukazuje, že tato možnost skutečně existuje.

Pozměňovací návrh 32

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19 – písm. –a) (nové)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

-a) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Provozovatelé letadel mohou být 
sdruženi za účelem splnění svých cílů. 
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Pokud dva nebo více provozovatelů vytvoří 
sdružení, bude toto sdružení považováno 
pro účely určení souladu s cíli účinnosti 
stanovenými v čl. 12 odst. 2ac za jednoho 
provozovatele letadel.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 4 – úvodní část

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Na základě monitorování a zkušeností 
s uplatňováním této směrnice Komise 
přezkoumá do 1. června 2015 její 
fungování v souvislosti s činnostmi 
v oblasti letectví uvedenými v příloze I 
a případně může předložit návrhy. Komise 
zejména zváží:

4. Na základě monitorování a zkušeností 
s uplatňováním této směrnice Komise 
přezkoumá do 1. června 2013 její 
fungování v souvislosti s činnostmi 
v oblasti letectví uvedenými v příloze I 
a případně může předložit návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě podle 
článku 251 Smlouvy. Komise zejména 
zváží:

Or. en

Odůvodnění

Přezkum by měl být předložen dříve a případné pozměňovací návrhy by měly podléhat 
postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 34

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Článek 30 – odst. 4 – písm. c)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) účinnost systému Společenství 
z hlediska životního prostředí a množství, 

vypouští se
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o nějž by mělo být sníženo celkové 
množství povolenek, které mají být podle 
článku 3c přiděleny provozovatelům 
letadel, v souladu s celkovými cíli EU 
týkajícími se snížení emisí;

Or. en

Odůvodnění

Rozsah, o nějž by mělo být sníženo celkové množství povolenek, musí být stanoveno ve 
směrnici již teď.

Pozměňovací návrh 35

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 odst. 4 písm. d

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) dopad systému Společenství na odvětví 
letectví; 

d) dopad systému Společenství na odvětví 
letectví, zejména na konkurenceschopnost 
evropských leteckých společností 
a evropských letišť, pokud jde například 
o budování leteckých uzlů mimo 
Evropskou unii a případný přesun emisí 
uhlíku. V tomto ohledu přezkoumá 
Komise možnost začlenit do systému lety 
až do konečné destinace cestujícího 
a nejen lety do leteckých uzlů;

Or. en

Odůvodnění

Přezkum by se měl zabývat dopadem na konkurenceschopnost evropských letišť a leteckých 
společností. Pokud bude systém omezen pouze na lety, které startují a přistávají v Evropě, 
mohly by mít některé uzly pro lety například do Asie konkurenční výhodu. To se týká zejména 
Dubaje. Komise by měla prověřit, zda by cestující, který letí například z Paříže do Šanghaje 
a využije letecký uzel ve Spojených arabských emirátech, neměl podléhat povinnostem 
systému obchodování s emisemi za celý let a nejen za let z Paříže do Dubaje.
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Pozměňovací návrh 36

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 30 – odst. 4 – písm. i)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

i) dopad vynětí určitých letů 
vykonávaných v rámci závazků veřejné 
služby uložených v souladu s nařízením 
(EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 
1992 o přístupu leteckých dopravců 
Společenství na letecké trasy uvnitř 
Společenství* ze systému Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

(Pozměňovací návrh 78 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 78). Rada 
navrhuje zcela vyjmout některé lety mezi nejvzdálenějšími regiony ze systému. Toto řešení 
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nebude pro nejvzdálenější regiony pravděpodobně dostatečně účinné, protože se bude týkat 
pouze několika letů a zároveň povede k tomu, že bude náš systém z mezinárodního hlediska 
snadněji napadnutelný. Z tohoto důvodu se zdá být formulace Parlamentu vhodnější.

Pozměňovací návrh 38

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 51).

Pozměňovací návrh 39

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

b) vojenské lety vykonávané vojenskými 
letadly a lety celních a policejních orgánů;

b) vojenské lety vykonávané vojenskými 
letadly, lety celních a policejních orgánů, 
pátrací a záchranné lety, lety lékařské 
pomoci a pomoci při katastrofách včetně 
boje proti požárům schválené příslušným 
orgánem;
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Or. en

(Pozměňovací návrh 52 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění
Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 52). 

Pozměňovací návrh 40

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) lety pro humanitární účely 
s mandátem Organizace spojených 
národů nebo jejích dceřiných organizací 
a lety letecké záchranné služby, pokud 
provozovatel letadla dostal pokyn, aby je 
poskytoval (např. od Organizace 
spojených národů) nebo pokud má 
potřebné úřední povolení (licence pro 
takové lety záchranné služby podle 
osvědčení leteckého provozovatele);

Or. en

(Pozměňovací návrh 53 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 53).

Pozměňovací návrh 41

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) veškeré lety vykonávané výlučně podle 
pravidel letu za viditelnosti podle přílohy 2 

vypouští se
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Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

Or. en

(Pozměňovací návrh 54 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 54).

Pozměňovací návrh 42

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

g) lety vykonávané výlučně za účelem 
kontroly, testování či udělování osvědčení 
pro letadla nebo vybavení, a to leteckého 
i pozemního; a

g) lety vykonávané výlučně za účelem 
vědeckého výzkumu nebo za účelem
kontroly, testování, posuzování či 
certifikace letadel, vybavení nebo postupů 
řízení letového provozu, ať už vzdušného 
nebo pozemního; dodání nových letadel 
přeletem a lety pro dodání letadla 
přeletem, které jsou vykonávány 
majitelem letadla nebo jeho jménem 
v důsledku náhlé předčasné výpovědi, 
v případě neplnění závazku, změny 
vlastníka nebo podobné události 
v souvislosti s leasingem, pronájmem pro 
charterový let nebo podobným ujednáním; 

Or. en

(Pozměňovací návrhy 70 a 79 přijaté v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrhy 70 a 79). 
Vynětí letů pro vědecké účely je velmi důležité, protože cílem většiny těchto letů je snižování 
emisí CO2. 
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Pozměňovací návrh 43

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

h) lety vykonávané letadly o certifikované 
maximální vzletové hmotnosti méně než 
5 700 kg.

h) lety vykonávané letadly o certifikované 
maximální vzletové hmotnosti méně než 
20 000 kg pod podmínkou, že se 
provozovatelé těchto letadel účastní 
systému vyrovnání, který se řídí přísnými 
kritérii a který musí být přístupný vnější 
kontrole (srovnatelné se zlatým 
standardem).

Or. en

(Pozměňovací návrh 63 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 63). Cílem 
tohoto pozměňovacího návrhu je snížit byrokratickou zátěž pro malé a střední podniky, aniž 
by byla ohrožena důvěryhodnost systému z ekologického hlediska. Má jiný záměr než doložka 
de minimis navrhovaná Radou. 

Pozměňovací návrh 44

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

i) lety vykonávané v rámci závazků 
veřejné služby nařízené v souladu 
s nařízením (EHS) č. 2408/92 na trasách 
v nejvzdálenějších regionech uvedených 
v čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES nebo na 
trasách, na nichž nabízená kapacita 
nepřesahuje 30 000 míst ročně a

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pokud chce Evropská unie začlenit do systému obchodování s emisemi také třetí země, neměly 
by být vyjímány lety v nejvzdálenějších regionech, protože by to ohrozilo mezinárodní 
důvěryhodnost evropského systému obchodování s emisemi. Parlament místo toho navrhuje, 
aby potřeby nejvzdálenějších regionů byly zohledněny při rozdělování příjmů z dražby a při 
distribuci povolenek.

Pozměňovací návrh 45

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

j) lety, jiné než lety vykonávané výlučně za 
účelem přepravy vládnoucího panovníka 
a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů 
vlád a vládních ministrů během služebních 
cest, vykonávané poskytovatelem 
komerční letecké dopravy, pokud emise 
oxidu uhličitého z těchto letů nepřesahují 
u daného dopravce 10 000 tun za 
kalendářní rok.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka by měla být přiměřená ekologickým škodám způsobeným příslušnými leteckými 
společnostmi.

Pozměňovací návrh 46

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha – bod 3 – písm. b)
Směrnice 2003/87/ES
Příloha V – odst. 14 – pododstavec 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. en

(Pozměňovací návrh 59 přijatý v prvním čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přijatý Parlamentem v prvním čtení (pozměňovací návrh 59).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

POLITICKÝ RÁMEC

Řešení klimatických změn je naléhavější než kdy dříve. Avšak mnohé ze závazků, na nichž se 
evropské hlavy států a vlád dohodly, nebyly dosud uvedeny do praxe. Od první diskuse 
o návrhu Komise, která proběhla ve výboru ENVI v květnu 2007, se otázka omezení emisí 
skleníkových plynů, a to i z letectví, ukazuje být stále naléhavější. Uběhl téměř rok. Bylo 
vypuštěno více než 200 milionů tun CO2 způsobených činnostmi, které by měly podléhat této 
směrnici – toto číslo přesahuje více než padesátkrát celkový objem emisí CO2 vypuštěných 
zeměmi, v nichž není průmysl, jako je například Tanzanie1. Mezinárodní panel pro změny 
klimatu (IPCC) zdůraznil, že je naléhavé začít jednat co nejdříve. Je nejvyšší čas proces 
urychlit.

Mezinárodní společenství se mnohem více snaží omezovat emise skleníkových plynů, než 
tomu bylo před rokem. Austrálie ratifikovala Kjótský protokol a na konferenci na Bali se přes 
mnohé problémy podařilo dohodnout plán, který povede k uzavření dohody v Kodani pro 
období po roce 2012. Účastníci zdůraznili, že smluvní strany přílohy I mají do roku 2020 za 
cíl snížit emise řádově o 25–40 % pod úroveň z roku 1990.2

Také ve Spojených státech mají všichni zbývající prezidentští kandidáti velmi ambiciózní 
přístup ke zmírňování změn klimatu.

HODNOCENÍ SPOLEČNÉHO POSTOJE

Společný postoj Rady ministrů přijatý v prosinci neobsahuje mnoho pozměňovacích návrhů 
předložených Evropským parlamentem, přestože zpráva EP byla přijata naprostou většinou 
poslanců. 

Ze 60 pozměňovacích návrhů byly tři pozměňovací návrhy přijaty zcela nebo byl přijat jejich 
obsah. Třináct pozměňovacích návrhů bylo přijato částečně. Velkou většinu (44 
pozměňovacích návrhů) nevzala Rada vůbec v potaz. Hlavním úspěchem portugalského 
předsednictví bylo, že se Rada dohodla alespoň na něčem. Tři týdny před zasedáním Rady 
v prosinci se zdálo, že politické dohody nebude možné dosáhnout. Její dosažení bylo možné 
pouze díky politickému impulsu po konferenci na Bali.

                                               
1 Zdroje: Skupina Světové banky, údaje o Tanzanii, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Technická zpráva Evropské 
agentury pro životní prostředí 07/2007: Výroční inventura Evropské unie skleníkových plynů ve Společenství za 
období 1990–2005 a zpráva o inventuře za rok 2007. Předloženo sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf.
2 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, zpráva pracovní skupiny ad hoc pro další závazky smluvních stran 
přílohy I v rámci Kjótského protokolu na obnoveném čtvrtém zasedání, které se konalo na Bali od 13. do 15. 
prosince 2007, pokročilá verze, 5. února 2008, s. 5, http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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To znamená, že bude třeba vyvinout ještě mnoho úsilí, aby byl nalezen kompromis mezi 
postojem Parlamentu v prvním čtení a postojem Rady. Zpravodaj se domnívá, že je třeba 
znovu předložit všechny hlavní pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem 
v prvním čtení. Je třeba si uvědomit, že postoj Parlamentu v prvním čtení byl sám o sobě již 
kompromisem a že velká část poslanců a mezi nimi například členové Výboru pro životní 
prostředí chtěla dosáhnout ještě mnohem víc.

Hlavní politické body společného postoje, které je třeba změnit:

1. Jak připravit cestu pro mezinárodní dohodu

Všechny zúčastněné strany se shodují na tom, že konečným cílem jejich úsilí by měla být 
významná mezinárodní dohoda o snižování emisí skleníkových plynů z letectví. To Rada 
uvedla ve svém společném postoji, avšak nezohlednila důležité části postoje Parlamentu 
v prvním čtení. Je zřejmé, že do přípravy mezinárodní dohody bude třeba postupně zapojovat 
ostatní významné země a regiony. V tomto ohledu je velmi nadějný vývoj ve Spojených 
státech. Příslušný výbor Senátu Spojených států přijal dne 5. prosince 2007 Liebermanův-
Warnerův akt. Tento akt, který podporují všichni tři zbývající prezidentští kandidáti, tedy 
John McCain, Hillary Clintonová a Barack Obama, zavádí systém obchodování s emisemi, 
který zahrnuje všechny druhy dopravy, a tedy i letectví. Tento akt je poměrně ambiciózní, ale 
je založen na jiné metodice než návrh Komise. Zpravodaj se domnívá, že by Evropská unie 
měla zahájit jednání se Spojenými státy. Společného systému však bude samozřejmě možné 
dosáhnout teprve po listopadových volbách. Měly by být také prohloubeny diskuse s dalšími 
třetími zeměmi, aby do nich bylo zapojeno stále více stran. Tím se zvýší účinek přijatých 
opatření na životní prostředí a bude postupně omezeno případné narušení konkurence 
zasahující evropské letecké společnosti, letiště a regiony.

2. Hranice

Členové Rady většinou podpořili návrh Komise na hranici ve výši 100 %. Parlament žádal 
o 90% hranici pro první období. Pro druhé období připojila Rada velmi mírnou doložku 
o přezkumu. Parlament trvá na tom, aby byl tento cíl snížen tak, aby byl v souladu s 20% 
nebo 30% cílem stanoveným pro rok 2020 ve srovnání s hodnotami z roku 1990. Zpravodaj se 
domnívá, že je teď třeba konkrétně stanovit hranici pro období po roce 2012. Měla by být 
stejně ambiciózní jako obecný systém obchodování s emisemi pro období po roce 2013. Podle 
návrhu Komise ze dne 23. ledna by se jednalo o snížení o 1,74 % ročně, tedy ve stejné výši, 
jaká byla stanovena i pro ostatní účastníky systému obchodování s emisemi.

Na druhou stranu probíhá velmi odůvodněná politická diskuse o tom, jak je návrh Komise 
ambiciózní. Zdá se, že ambice v oblasti obchodování s emisemi jsou velmi vysoké, když je 
srovnáme s ambicemi návrhu o sdílení úsilí. Zdá se proto, že by bylo vhodné oba návrhy 
znovu upravit. Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje, aby bylo pro odvětví letectví stanoveno 
snížení pouze o 1,5 % ročně. 

To by podle názoru zpravodaje vedlo k ambicióznějším právním předpisům v oblasti 
sdílení úsilí.
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3. Dražba

Rada se vyslovila pro to, aby 90 % povolenek bylo přiděleno zdarma. Pouze 10 % povolenek 
by mělo být draženo. Doložka o přezkumu pro období po roce 2012 je velmi mírná. Podle 
postoje Parlamentu v prvním čtení by letectví mělo začínat s dražbou 25 % povolenek 
a dosáhnout maximální úrovně dražeb, která je stanovena pro ostatní účastníky systému 
obchodování s emisemi.

4. Počáteční datum

Rada a Parlament souhlasí, že v rozporu s návrhem Komise by mezikontinentální lety měly 
být do systému začleněny od začátku. Parlament hlasoval pro rok 2011 jako kompromis 
(výbor ENVI chtěl prosadit rok 2010). Rada chtěla systém odložit až na rok 2012. Vzhledem 
k tomu, že však nejnovější vědecké zprávy zdůrazňují naléhavost tohoto problému, je nutné 
zabránit každému zdržení. Proto zpravodaj znovu vkládá pozměňovací návrh z prvního čtení.

5. Násobitel

Parlament hlasoval ve prospěch násobitele pro NOX, který by měl být uplatňován, jakmile 
budou přijaty specifické právní předpisy týkající se NOX. V současné době není k dispozici 
ani pracovní verze návrhu Komise týkajícího se těchto specifických právních předpisů. 
Z tohoto důvodu je třeba stanovit násobitele tak, jak jej přijal Parlament v prvním čtení.

Je rovněž důležité sledovat účinky cirů a zabývat se touto otázkou, jakmile budou k dispozici 
dostatečné vědecké podklady.

6. Normy minimální účinnosti a brány 

Podle Parlamentu je důležité zabránit situaci, kdy by letecké společnosti pouze nakupovaly 
povolenky od jiných odvětví, aniž by přitom zlepšovaly účinnost a environmentální 
výkonnost odvětví letectví samotného. Z tohoto důvodu byly přijaty dva pozměňovací návrhy 
týkající se doložky o účinnosti a limitů na nákup povolenek od jiných odvětví. Rada se touto 
otázkou nezabývala, nicméně se zdá, že jde o velice důležitou otázku pro důvěryhodnost 
politiky životního prostředí Evropské unie.

7. CDM a JI

Rada stanovila limit pro CDM ve výši 15 %. Podle postoje Parlamentu by se mělo jednat 
o průměr dalších účastníků systému. Pokud jde o tento limit po roce 2013, oba orgány se 
shodují na tom, že je třeba jej uzpůsobit podle výsledků celkového přezkumu. Je nutné 
projednat otázku, zda množství CDM, s nímž počítá všeobecný systém obchodování 
s emisemi, postačuje potřebám leteckých společností. Je rovněž nutné projednat otázku, jak 
zajistit zásadu doplňkovosti.

8. Startovací hmotnost

Parlament hlasoval pro pozměňovací návrh, který by ukládal jiný systém (systém vyrovnání) 
pro malá letadla (s hmotností nižší než 20 000 kg). Důvodem je především snaha usnadnit 
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správu systému malým a středním podnikům. Rada tento pozměňovací návrh nepřijala, ale 
zavedla další výjimku, tzv. doložku de minimis, která říká přibližně to, že by se systém neměl
vztahovat na společnosti, které provozují méně než jeden let z a do EU denně. Částečným 
důsledkem této výjimky je, že ze systému vyřadí především malé letecké společnosti 
z rozvojových zemí. V každém případě se obě výjimky částečně týkají týchž provozovatelů. 
Zpravodaj navrhuje přijmout doložku de minimis, kterou navrhuje Rada, ale založit ji nikoli 
na počtu letů, ale na emisích CO2, protože důležitý je dopad na životní prostředí.

9. Nejvzdálenější regiony

Parlament přijal dva pozměňovací návrhy zaměřené na potřeby nejvzdálenějších regionů. Část 
z příjmů získaných dražbou je třeba využívat k řešení případných problémů nejvzdálenějších 
regionů, stejně jako je třeba zohledňovat situaci těchto regionů při přidělování licencí. Rada 
tyto dva návrhy odmítla a namísto nich zavedla výjimku pro některé lety mezi 
nejvzdálenějšími regiony. Je třeba posoudit, zda by tento návrh nemohl způsobit problémy při 
mezinárodních jednáních. Zpravodaj upřednostňuje zachování postoje, který Parlament zaujal 
v prvním čtení, což by znamenalo, že nebude existovat žádná výjimka, ale potřeby 
nejvzdálenějších regionů budou zohledněny při rozdělování příjmů a přidělování povolenek. 

10. Rezerva pro růst a nové účastníky

Parlament požádal o rezervu pro nové účastníky a rezervu pro rychle rostoucí letecké 
společnosti. Rada tuto myšlenku přijala, ale podstatně ji změnila. Zpravodaj se domnívá, že 
v tomto případě je společný postoj Rady přijatelný.

11. Příjmy získané dražbou

Možná nejpodstatnější rozdíl mezi postoji Rady a Parlamentu se týká otázky, jak by se mělo 
nakládat s příjmy získanými z dražby. Parlament podpořil návrh Komise, který stanoví jasné 
vyčlenění příjmů z dražby na konkrétní účely; k návrhu Komise přidal některé důležité body 
jako např. snížení zdanění způsobů dopravy šetrných k životnímu prostředí a investice do 
výzkumu technologií vedoucích k „čistým“ letadlům. Rada tento pozměňovací návrh 
Parlamentu ignorovala a výslovně zdůraznila, že nepřipustí žádné vyčleňování příjmů na 
konkrétní účely.

Zpravodaj si plně uvědomuje politický rozměr, kterou má tato otázka pro ministry financí.

Na druhou stranu, postoj Parlamentu je podložen dobrými právními a politickými důvody. 

K rozhodnutí znovu předložit postoj Parlamentu z prvního čtení motivovaly zpravodaje 
především tyto argumenty:

I. Pokud příjmy získané z dražby půjdou přímo do vnitrostátních rozpočtů bez 
konkrétního určení a bez zohlednění potřeb třetích zemí, např. potřeb 
souvisejících s adaptací, bude politicky obtížnější získat podporu třetích zemí 
pro naši politiku v oblasti klimatu.

II. Pokud systém nepovede k ničemu jinému než zvýšení příjmů pro ministry 
financí, zatímco občané, kteří se chovají ohleduplně k životnímu prostředí, např. 



PE404.735v01-00 42/42 PR\718144CS.doc

CS

používáním autobusové nebo železniční dopravy namísto letadel, z něj nemají 
žádný prospěch, bude obtížnější tuto politiku ospravedlnit. Abychom přesvědčili 
občany, že pouze nevybíráme peníze, nýbrž že podporujeme aktivity přínosné 
pro životní prostředí, bylo by nutné snížit zdanění těch způsobů dopravy, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí.

III. Tentýž argument platí pro investice do výzkumu a technologií vedoucích 
k „čistým“ letadlům. Je třeba zabránit dojmu, že účelem systému je v první řadě 
výběr peněz pro ministry financí, a nikoli řešení skutečných problémů.
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