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KRATKO OBRAZLOŽENJE 

Emisije CO2 iz zrakoplovnih djelatnosti na svjetskoj se razini znatno povećavaju. Unatoč 

upotrebi modernih zrakoplovnih motora s učinkovitom potrošnjom goriva i posljedičnom 

manjima emisijama, stope emisija CO2 po putničkom kilometru više su nego za druge načine 

prijevoza. Stoga je bilo i još uvijek je potrebno donijeti, odnosno ažurirati propise u sektoru 

zračnog prometa za postupno smanjenje emisija CO2. Nakon što je prije otprilike 10 godina 

donesena odluka o smanjenju CO2 za nova osobna vozila, Europska je unija 1. siječnja 2012. 

postojećim europskim sustavom trgovanja emisijama (EU ETS) obuhvatila sektor zračnog 

prometa. Od 2012. obuhvaćeni su bili letovi unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) i 

svi letovi između zračnih luka u Europskom gospodarskom prostoru i zračnih luka u trećim 

zemljama.  

Jednostrana odluka o uključivanju EU-a (odnosno EGP-a) u sustav trgovanja emisijama 

izazvala je brojne prosvjede i dovela do opasnosti od narušavanja tržišnog natjecanja u 

međunarodnom zračnom prometu na štetu europskih operatera. Napredak i pritisak EU-a 

otvorio je mogućnost i ukazao na potrebu da Međunarodna organizacija za civilno 

zrakoplovstvo (ICAO) izradi globalnu tržišno utemeljenu mjeru za rješavanje pitanja emisija 

iz međunarodnog zrakoplovstva, iako s dugim prijelaznim razdobljem.  

U očekivanju usvajanja sporazuma ICAO-a i radi podupiranja provedbe takve globalne mjere 

ICAO-a, Europska je unija (od 30. travnja 2014.) privremeno (do kraja 2016.) ograničila 

područje primjene svog sustava trgovanja emisijama na letove unutar EGP-a (Uredba 

br. 421/2014).  

Međutim, s obzirom na to da se propisi nisu promijenili, od 2017. ponovno se automatski u 

potpunosti primjenjuje Direktiva 2003/87 (letovi unutar EGP-a + svi letovi između zračnih 

luka u EGP-u i zračnih luka u trećim zemljama). Izuzeće predviđeno Uredbom br. 421/2014 

već je isteklo 31. prosinca 2016. Krajnje je vrijeme da se donese zakonodavni akt koji će 

naslijediti tu Uredbu.  

Tijekom 39. opće skupštine ICAO-a održane 6. listopada 2016. članovi ICAO-a postavili su 

cilj stabilizirati globalne neto emisije CO2 iz međunarodnog zračnog prometa na razine iz 

2020. te 2021. uspostaviti globalni i tržišno utemeljen instrument za zaštitu klime (globalna 

tržišno utemeljena mjera). 

ICAO se već odlučio za provedbu programa CORSIA (Program za neutralizaciju i smanjenje 

emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo – Carbon Offsetting and Reduction Scheme 

for International Aviation).  U okviru tog programa od 2020. izravne emisije CO2 koje su 

posljedica razvoja zračnog prometa kompenzirale bi se smanjenjem emisija CO2 u drugim 

sektorima. U tu se svrhu podupiru projekti za zaštitu klime, za koje neovisne institucije 

provjeravaju i certificiraju smanjuju li se njima emisije stakleničkih plinova na održiv način. 

Operateri zrakoplova koji ne ostvare ciljeve za stabilizaciju emisija moraju izravno ili putem 

javnih platformi kupiti potvrde o neutralizaciji. Na taj će način projekti imati nov izvor 

financiranja, a zrakoplovne kompanije neutralizirat će svoje emisije CO2. 

Kako bi se pružio dodatan poticaj međunarodnim naporima u okviru ICAO-a, Komisija 

predlaže da se europski sustav trgovanja emisijama i nakon 2016. ograniči na letove unutar 

EGP-a. Komisija svojim prijedlogom želi održati dinamiku rada ICAO-a.  
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Komisija traži dodatno pojašnjenje prirode i sadržaja instrumenta za zaštitu klime te namjere 

međunarodnih partnera u pogledu provedbe mjere kako bi se europski sustav trgovanja 

emisijama iznova ocijenio i po potrebi izmijenio za razdoblje nakon 2020. Također je 

potrebno postići usklađenost s Pariškim sporazumom i s ciljevima EU-a do 2030.  

Radi pravne sigurnosti i jasnoće za operatere zrakoplova Komisija smatra da prijedlog treba 

stupiti na snagu što prije jer bi u suprotnom operateri zrakoplova trebali prijaviti svoje emisije 

do kraja travnja 2018. Ako se ne zadrži postojeće ograničenje područja primjene na letove 

unutar EGP-a, operateri bi prije 30. travnja 2018. morali prijaviti emisijske jedinice i za letove 

iz trećih zemalja te u treće zemlje (Direktiva 2003/87/EZ). 

Izvjestitelj podržava ciljeve i mjere koje Komisija iznosi u prijedlogu uredbe 2017/0017 

(COD): 

 područje primjene trebalo bi ostati ograničeno, tj. sustav trgovanja emisijama EU-a 

nastavlja se od 2017. primjenjivati samo na letove unutar EGP-a;  

 izuzeće za nekomercijalne operatere zrakoplova s ukupnim godišnjim emisijama CO2 

manjima od 1000 tona (0,2 % emisija stakleničkih plinova) produžuje se od 2020. do 

2030.;  

 Komisija mora Europski parlament i Vijeće izvještavati o međunarodnim kretanjima 

značajnima za provedbu instrumenta te o mjerama koje poduzimaju treće zemlje za 

njegovu provedbu;  

 da bi se pripremila za provedbu instrumenta za zaštitu klime, Komisija je ovlaštena 

donositi delegirane akte kako bi se osiguralo primjereno praćenje, izvješćivanje i 

verifikacija emisija koji se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu provedbe 

globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. 

Izvjestitelj osim toga predlaže izmjenu obrazloženja iz prijedloga Komisije i još nekih 

pojedinosti u cilju lakše i brže provedbe koja će biti praktičnija za operatere zrakoplova. Time 

se sporazum ne mijenja suštinski, no trebali bi se omogućiti prijedlozi izmjena, promjena i 

provedbe u skladu s člankom 290. UFEU-a.  

Posebice treba razmotriti kako taj instrument ICAO-a uskladiti sa sustavom trgovanja 

emisijama EU-a te kako bi od 2021. ta dva sustava mogla koegzistirati. Nadalje, potrebno je 

ispitati posljedice za zrakoplovni sektor i emisije CO2. 

 

AMANDMANI 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i 

sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 
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Uvodna izjava 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Na 21. konferenciji stranaka 

Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o 

klimatskim promjenama (UNFCCC) koja 

je održana u Parizu od 30. studenoga do 

12. prosinca 2015. donesen je međunarodni 

sporazum o jačanju globalnog odgovora na 

klimatske promjene. Pariškim se 

sporazumom, među ostalim, utvrđuje 

dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se 

porast globalne temperature ograniči na 

znatno manje od 2°C iznad 

predindustrijske razine te da ga se nastoji 

zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske 

razine. Pariški sporazum odobren je u ime 

Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. 

Pariški sporazum stupio je na snagu 4. 

studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj 

Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, 

priopćavati i održavati uzastopne doprinose 

određene na nacionalnoj razini. 

(1) Na 21. konferenciji stranaka 

Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o 

klimatskim promjenama (UNFCCC) koja 

je održana u Parizu od 30. studenoga do 

12. prosinca 2015. donesen je međunarodni 

sporazum o jačanju globalnog odgovora na 

klimatske promjene. Pariškim se 

sporazumom, među ostalim, utvrđuje 

dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se 

porast globalne temperature ograniči na 

znatno manje od 2°C iznad 

predindustrijske razine te da ga se nastoji 

zadržati na 1,5°C iznad predindustrijske 

razine. Pariški sporazum odobren je u ime 

Unije Odlukom Vijeća (EU) 2016/1841. 

Pariški sporazum stupio je na snagu 4. 

studenoga 2016. Kako bi se ostvario cilj 

Pariškog sporazuma, stranke će pripremati, 

priopćavati i održavati uzastopne doprinose 

određene na nacionalnoj razini. Iako je 

sektor međunarodnog zračnog prometa 

bio isključen iz Pariškog sporazuma, on bi 

isto tako trebao pridonijeti ciljevima 

smanjenja emisija, primjerice preko 

globalne tržišno utemeljene mjere koju će 

uvesti Međunarodna organizacija za 

civilno zrakoplovstvo. 

 

Amandman  2 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(2) Ciljevi Unije u pogledu okoliša iz 

članka 191. Ugovora su očuvanje, zaštita i 

poboljšanje kvalitete okoliša, zaštita 

ljudskog zdravlja, promicanju mjera na 

međunarodnoj razini za rješavanje 

regionalnih, odnosno svjetskih problema 

okoliša, a osobito borbi protiv klimatskih 

promjena. 

(2) Ciljevi Unije u pogledu okoliša iz 

članka 191. Ugovora su očuvanje, zaštita i 

poboljšanje kvalitete okoliša, zaštita 

ljudskog zdravlja te promicanje mjera na 

međunarodnoj razini za rješavanje 

regionalnih, odnosno svjetskih problema 

okoliša, a prije svega borba protiv 

klimatskih promjena. 
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Amandman  3 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 2.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2.a) Zaštita okoliša jedan je od 

najvažnijih izazova s kojima se suočava 

Unija. 

 

Amandman  4 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Unija i njezine države članice od 

1997. nastoje poboljšati međunarodni 

sporazum kako bi se smanjili učinci 

stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je 

od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se 

ograničavaju učinci zrakoplovnih 

djelatnosti na klimatske promjene s 

pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a 

(EU ETS) koji djeluje od 2005. Kako bi se 

ostvario napredak u Međunarodnoj 

organizaciji za civilno zrakoplovstvo 

(ICAO), Unija je u dva navrata donijela 

vremenski ograničena odstupanja od 

sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu 

ograničavanja obveza usklađenosti na 

emisije iz letova između zračnih luka 

smještenih u Europskom gospodarskom 

prostoru (EGP) uz jednako postupanje 

prema operaterima zrakoplova na istim 

linijama neovisno o njihovu poslovnom 

nastanu. Najnovijim odstupanjem od 

sustava trgovanja emisijama EU-a, 

Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti 

ograničile su se na letove unutar EGP-a od 

2013. do 2016. te su njime predviđene 

moguće promjene područja primjene 

sustava u pogledu djelatnosti do i iz 

(4) Unija i njezine države članice od 

1997. nastoje poboljšati međunarodni 

sporazum kako bi se smanjili učinci 

stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je 

od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se 

ograničavaju učinci zrakoplovnih 

djelatnosti na klimatske promjene s 

pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a 

(EU ETS) koji djeluje od 2005. U svojoj 

presudi od 21. prosinca 2011.1a Sud 

Europske unije utvrdio je da se 

uključivanjem letova izvan EGP-a u 

sustav EU-a za trgovanje emisijama ne 

krši međunarodno pravo. Kako bi se 

ostvario napredak u Međunarodnoj 

organizaciji za civilno zrakoplovstvo 

(ICAO), Unija je u dva navrata donijela 

vremenski ograničena odstupanja od 

sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu 

ograničavanja obveza usklađenosti na 

emisije iz letova između zračnih luka 

smještenih u Europskom gospodarskom 

prostoru (EGP) uz jednako postupanje 

prema operaterima zrakoplova na istim 

linijama neovisno o njihovu poslovnom 

nastanu. Najnovijim odstupanjem od 

sustava trgovanja emisijama EU-a, 

Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog 
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zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. 

siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je 

utvrđeno u toj Uredbi. 

parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti 

ograničile su se na letove unutar EGP-a od 

2013. do 2016. te su njime predviđene 

moguće promjene područja primjene 

sustava u pogledu djelatnosti do i iz 

zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. 

siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je 

utvrđeno u toj Uredbi. 

 1a Presuda Suda od 21. prosinca 2011., 

Air Transport Association of America i 

drugi protiv Secretary of State for Energy 

and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864.  

 

Amandman  5 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (4.a) Radi postizanja ciljeva utvrđenih u 

Pariškom sporazumu i smanjenja emisija 

stakleničkih plinova za 40 % do 2030. 

potrebno je u potpunosti mjere u sklopu 

jedinstvenog europskog neba. Time bi se 

omogućilo da se izbjegne rascjepkanost 

zračnog prostora i optimiziraju prometni 

tokovi, a to bi dovelo do smanjenja 

emisija. 

Amandman  6 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) S obzirom na rezoluciju donesenu 

na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. 

o provedbi globalne tržišno utemeljene 

mjere od 2021. za neutralizaciju 

međunarodnih emisija iz zrakoplovstva 

iznad razina iz 2020. smatra se 

primjerenim nastaviti s postojećim 

odstupanjem u očekivanju daljnjeg 

napretka u pogledu zamišljenih elemenata i 

(5) S obzirom na rezoluciju donesenu 

na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. 

o provedbi globalne tržišno utemeljene 

mjere od 2021. za neutralizaciju 

međunarodnih emisija iz zrakoplovstva 

iznad razina iz 2020. smatra se 

primjerenim nastaviti s postojećim 

odstupanjem u očekivanju daljnjeg 

napretka u pogledu zamišljenih elemenata i 
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provedbe globalne tržišno utemeljene 

mjere. U tom je pogledu za 2018. 

predviđeno donošenje standarda i 

preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu 

rezoluciju dopunilo te omogućilo 
provedbu globalnog sustava. Međutim, za 

konkretan početak djelovanja bit će 

potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na 

nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora 

razraditi upravljačke mehanizme koji 

uključuju sustav registara. U tom bi smislu 

postojeće odstupanje od obveza iz sustava 

trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti 

na letove u treće zemlje i iz njih, podložno 

preispitivanju provedbe programa ICAO-

a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako 

bi se omogućio početak djelovanja 

programa ICAO-a. Zbog proširenja 

odstupanja količina emisijskih jedinica za 

dražbu i besplatno izdavanje, uključujući 

one iz posebne rezerve, trebala bi biti 

jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te 

razmjerna smanjenju obveze predaje. 

provedbe globalne tržišno utemeljene 

mjere. ICAO do 2018. donosi standarde i 

preporučene prakse za provedbu 

globalnog sustava. Međutim, za konkretan 

početak djelovanja bit će potrebno 

djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj 

razini. Osim toga, ICAO mora razraditi 

upravljačke mehanizme koji uključuju 

sustav registara. U tom bi smislu postojeće 

odstupanje od obveza iz sustava trgovanja 

emisijama EU-a trebalo proširiti na letove 

u treće zemlje i iz njih kako bi ICAO dobio 

na zamahu te kako bi se omogućio početak 

djelovanja programa ICAO-a. Zbog 

proširenja odstupanja količina emisijskih 

jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, 

uključujući one iz posebne rezerve, trebala 

bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 

2016. 

 

Amandman  7 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) S obzirom na to da tek treba razviti 

ključne značajke globalne tržišno 

utemeljene mjere te da njezina provedba 

ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država 

i regija, smatra se primjerenim obaviti 

preispitivanje nakon što se razjasne priroda 

i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije 

početka primjene globalne tržišno 

utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti 

izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. 

U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi 

standardi ili drugi instrumenti koje je donio 

ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele 

za provedbu globalne tržišno utemeljene 

mjere koja će se primjenjivati na emisije od 

2021. te ostala relevantna međunarodna 

kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a 

(6) S obzirom na to da tek treba razviti 

ključne okvirne uvjete globalne tržišno 

utemeljene mjere te da njezina provedba 

ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država 

i regija, od najveće je važnosti da se mjera 

ICAO-a preispita nakon što se razjasne 

priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata 

te bi o tome trebalo podnijeti izvješće 

Europskom parlamentu i Vijeću. U tom 

izvješću trebali bi se razmotriti svi 

standardi ili drugi instrumenti koje je donio 

ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele 

za provedbu globalne tržišno utemeljene 

mjere koja će se primjenjivati na emisije od 

2021. te ostala relevantna međunarodna 

kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a 

i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i 
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i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i 

obračunu). U tom izvješću trebalo bi se 

razmotriti kako se preispitivanjem sustava 

trgovanja emisijama EU-a ti instrumenti 

mogu prenijeti u pravo Unije. U njemu bi 

se trebala razmotriti i pravila koja se 

primjenjuju na letove unutar EGP-a, 

prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi 

trebalo priložiti prijedlog Europskom 

parlamentu i Vijeću u skladu s 

osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva 

obvezi EU-a o smanjenju emisija 

stakleničkih plinova u cijelom 

gospodarstvu 2030. 

obračunu). U tom izvješću trebalo bi se 

razmotriti kako se ti instrumenti mogu 

uskladiti sa sustavom trgovanja emisijama 

EU-a. Izvješću bi trebalo priložiti prijedlog 

Europskom parlamentu i Vijeću usklađen s 

osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva 

ispunjavanju obveze EU-a o 

najekonomičnijem smanjenju emisija 

stakleničkih plinova u cijelom 

gospodarstvu 2030. 

 

Amandman  8 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (6.a) Uspjeh Programa za neutralizaciju 

i smanjenje emisija ugljika za 

međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA) 

ovisit će najviše o širini geografskog 

područja primjene i izbjegavanju 

preklapanja regionalnih programa. Na 

temelju tih okolnosti u sektoru 

zrakoplovstva moguće je uspostaviti 

istinski ravnopravne uvjete tržišne 

utakmice. 

 

Amandman  9 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (6.b) Prihodi od održavanja budućih 

dražbi emisijskih jedinica trebali bi se 

namijeniti za programe čiji je cilj 

smanjenje emisija u sektoru zračnog 

prometa, posebno za istraživačke i 

razvojne programe, i to u sklopu Devetog 
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okvirnog programa za istraživanje. 

 

Amandman  10 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(7) U svrhu donošenja nezakonodavnih 

akata opće primjene kojima se nadopunjuju 

ili izmjenjuju određeni elementi 

zakonodavnog akta koji nisu suštinske 

prirode, ovlast za donošenje akata u skladu 

s člankom 290. Ugovora trebalo bi 

delegirati Komisiji kako bi se donijele 

mjere za praćenje, izvješćivanje i 

verifikaciju emisija koje se primjenjuju na 

operatere zrakoplova u svrhu globalne 

tržišno utemeljene mjere koju razrađuje 

ICAO. Posebno je važno da Komisija 

tijekom svojeg pripremnog rada provede 

odgovarajuća savjetovanja, uključujući 

ona na razini stručnjaka, te da se ta 

savjetovanja provedu u skladu s načelima 

utvrđenima u Međuinstitucijskom 

sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva 

od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se 

osiguralo ravnopravno sudjelovanje u 

pripremi delegiranih akata, Europski 

parlament i Vijeće sve dokumente 

zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država 

članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan 

pristup sastancima stručnih skupina 

Komisije koje se bave pripremom 

delegiranih akata. 

(7) U svrhu donošenja nezakonodavnih 

akata opće primjene kojima se nadopunjuju 

ili izmjenjuju određeni elementi 

zakonodavnog akta koji nisu suštinske 

prirode, ovlast za donošenje akata u skladu 

s člankom 290. Ugovora trebalo bi 

delegirati Komisiji kako bi se donijele 

mjere za praćenje, izvješćivanje i 

verifikaciju emisija koje se primjenjuju na 

operatere zrakoplova u svrhu globalne 

tržišno utemeljene mjere koju razrađuje 

ICAO. Posebno je važno da Komisija 

tijekom svojeg pripremnog rada provede 

odgovarajuća savjetovanja, osobito ona na 

razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja 

provedu u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 

izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. 

Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno 

sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, 

Europski parlament i Vijeće sve 

dokumente zaprimaju istodobno kad i 

stručnjaci država članica te njihovi 

stručnjaci imaju sustavan pristup 

sastancima stručnih skupina Komisije koje 

se bave pripremom delegiranih akata kako 

bi se povećala transparentnost i efikasnost 

postupka donošenja odluka. 

 

Amandman  11 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova) 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1. 
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Tekst na snazi Izmjena 

 (-1) U članku 3.d stavku 4. prvi 

podstavak zamjenjuje se sljedećim: 

O namjeni prihoda ostvarenih prodajom 

emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju 

države članice. Te bi prihode trebalo 

upotrijebiti za savladavanje klimatskih 

promjena u Europskoj uniji i trećim 

zemljama, inter alia, za smanjivanje 

emisija stakleničkih plinova, za 

prilagođavanje utjecajima klimatskih 

promjena u Europskoj uniji i trećim 

zemljama, posebno u zemljama u razvoju, 

za financiranje istraživanja i razvoja s 

ciljem ublažavanja i prilagođavanja, 

uključujući i područje aeronautike i 

zračnog prijevoza, za smanjenje emisija 

kroz promet s malim emisijama i za 

pokrivanje troškova primjene sustava 

Zajednice. Dohodak od prodaje putem 

dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za 

financiranje Fonda za globalnu energetsku 

učinkovitost i obnovljive izvore energije i 

mjera za sprečavanje krčenja šuma. 

„Prihodi ostvareni od prodaje emisijskih 

jedinica na dražbi upotrebljavaju se za 

savladavanje klimatskih promjena u 

Europskoj uniji i trećim zemljama, među 

ostalim, za smanjivanje emisija 

stakleničkih plinova, za prilagođavanje 

utjecajima klimatskih promjena u 

Europskoj uniji i trećim zemljama, 

posebno u zemljama u razvoju, osobito za 

financiranje istraživanja i razvoja s ciljem 

ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i 

područje aeronautike i zračnog prijevoza, 

za smanjenje emisija kroz promet s malim 

emisijama i za pokrivanje troškova 

primjene sustava Zajednice. Dohodak od 

prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako 

upotrijebiti za financiranje Fonda za 

globalnu energetsku učinkovitost i 

obnovljive izvore energije i mjera za 

sprečavanje krčenja šuma. Posebna 

pozornost pri raspodjeli prihoda od dražbi 

treba se posvetiti budućem Devetom 

okvirnom programu za istraživanje i 

razvoj.ˮ; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101) 

 

Amandman  12 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.a – točka 1. – podtočka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) „svih emisija iz letova u zračne 

luke smještene u zemljama izvan 

Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i 

iz njih svake kalendarske godine od 1. 

siječnja 2013., podložno preispitivanju iz 

članka 28.b”. 

(a) „svih emisija iz letova u zračne 

luke smještene u zemljama izvan 

Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i 

iz njih svake kalendarske godine od 1. 

siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., 

podložno preispitivanju iz članka 28.b”. 
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Amandman  13 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.a – stavak 1.– točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

ii. točka (c) briše se; ii. točka (c) zamjenjuje se sljedećim: 

 „(c)  svih emisija iz letova između 

zračnih luka smještenih u EGP-u koje su 

posljedica preusmjeravanja letova iz 

točaka (a) ili (b) u zračnu luku smještenu 

unutar EGP-a u svakoj kalendarskoj 

godini od 1. siječnja 2017., podložno 

reviziji iz članka 28.b; 

 

Amandman  14 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.b – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Komisija izvješćuje Europski 

parlament i Vijeće o relevantnim 

standardima ICAO-a ili drugim pravnim 

instrumentima, kao i o domaćim mjerama 

koje su treće zemlje poduzele za provedbu 

globalne tržišno utemeljene mjere koju 

treba primijeniti na emisije od 2021., te o 

ostalim relevantnim međunarodnim 

kretanjima. 

1. Komisija izvješćuje Europski 

parlament i Vijeće o relevantnim 

standardima i drugim preporučenim 

praksama ICAO-a, preporukama koje je u 

vezi s globalnom mjerom odobrilo Vijeće 

ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, 

kao i o domaćim mjerama koje su treće 

zemlje poduzele za provedbu globalne 

mjere koju treba primijeniti na emisije od 

2021., te o ostalim relevantnim 

međunarodnim kretanjima. Ta se izvješća 

podnose do 1. siječnja 2018., 

1. siječnja 2019. i potom redovito u skladu 

s postupcima ICAO-a za utvrđivanje 

standarda. 
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Amandman  15 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.b – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. U izvješću treba razmotriti kako se 

revizijom ove Direktive ti instrumenti 

ICAO-a mogu prenijeti u pravo Unije. U 

izvješću se također razmatraju pravila 

koja se primjenjuju na letove unutar 

Europskoga gospodarskog prostora 

(EGP), prema potrebi. 

2. U izvješću se razmatra kako te 

instrumente ICAO-a uskladiti sa 

sustavom trgovanja emisijama EU-a te 

kako će od 2021. ta dva sustava 

koegzistirati. Nadalje, potrebno je ispitati, 

gdje je to prikladno, posljedice globalne 

tržišno utemeljene mjere na zrakoplovni 

sektor i emisije CO2. 

 

Amandman  16 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.b – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Izvješću se prema potrebi mogu 

priložiti prijedlozi Europskom parlamentu i 

Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili 

zamjeni odstupanja predviđeni člankom 

28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju 

emisija stakleničkih plinova u cijelom 

gospodarstvu za 2030. 

3. Izvješću se prilažu zakonodavni 

prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću 

o potrebnim izmjenama postojećeg 

zakonodavstva u skladu s obvezom EU-a o 

smanjenju emisija stakleničkih plinova u 

cijelom gospodarstvu za 2030. 
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