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KRATKO OBRAZLOŽENJE 

Povijesni kontekst 

EU je 2003. usvojio prvi veliki regionalni sustav trgovanja emisijskim jedinicama 

stakleničkih plinova u svijetu koji je pokrenut u 2005. Godine 2008. EU je donio direktivu o 

izmjeni kojom se nastojalo proširiti njegovo područje primjene kako bi se od 2012. nadalje 

obuhvatile emisije iz zračnog prometa u sustavu EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama.  

To proširenje bilo je iznimno kontroverzno i dovelo je do znatnih trgovinskih problema u 

odnosu sa strateškim partnerima EU-a poput SAD-a, Kine i Indije. Osim toga, rezultiralo je i 

nizom pravnih izazova. Nažalost, taj pokušaj proširenja sustava EU-a za trgovanje emisijskim 

jedinicama na zračni promet uvelike je naštetio europskoj zrakoplovnoj industriji, a posebice 

sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira, kao i ugledu EU-a i njegovih država članica.  

Europska komisija naposljetku nije imala drugog izbora nego 2012. donijeti odluku o 

„zaustavljanju sata”, koju je 2014. i produljila. Ta je odluka bila ključna za olakšavanje 

postupka za pronalaženje globalnog rješenja na međunarodnoj razini. Naime u listopadu 

2013., na 38. zasjedanju skupštine Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo1 

(ICAO), dogovoreno je razvijanje globalne tržišno utemeljene mjere kao temelja za postizanje 

globalnog sporazuma o tzv. „ugljično neutralnom rastu od 2020.” (rezolucija A38 – 18).  

Program globalne tržišno utemeljene mjere 

U svibnju 2016., prije 39. zasjedanja skupštine ICAO-a, izaslanstvo Odbora za promet i 

turizam (TRAN), uključujući izvjestiteljicu, sastalo se s predsjednikom Vijeća ICAO-a dr. 

Olumuyiwom Benardom Aliuom, kao i glavnom tajnicom ICAO-a dr. Fang Liu u Montrealu 

kako bi razgovarali o pitanju globalne tržišno utemeljene mjere. Došlo je i do konstruktivnog 

dijaloga s višim kanadskim vladinim dužnosnicima nadležnima za zrakoplovstvo te drugim 

ključnim dužnosnicima u Ottawi. Izvjestiteljica se iz istog razloga sastala i s višim 

predstavnicima Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a i kanadske vlade.  

Osim toga, u listopadu 2016. ad hoc izaslanstvo odbora TRAN/ENVI sudjelovalo je na 39. 

zasjedanju skupštine ICAO-a i pomno pratilo pregovore o globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri. 

Između europske povjerenice za promet i njezina tima i predsjedništva Vijeća EU-a razvio se 

iznimno dobar odnos. Vrlo konstruktivna atmosfera na 39. skupštini doprinijela je postizanju 

teško izborenog i željno iščekivanog dogovora na globalnoj razini. 

Rezultat toga bila je rezolucija o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere u obliku 

programa CORSIA2 (A39-3) donesena na skupštini ICAO-a u listopadu 2016. godine. Ključni 

elementi programa CORSIA:  

 primijenit će se na svako povećanje ukupnih emisija CO2 iz međunarodnog civilnog 

zračnog prometa iznad razine iz 2020., 

 pilot-faza provodit će se od 2021. do 2023., 

                                                 
1 ICAO je agencija UN-a u čijem radu sudjeluje 191 zemlja i čija je zadaća upravljanje međunarodnim civilnim 

zrakoplovstvom. 

 
2 CORSIA: Program za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo. 
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 prva faza provodit će se od 2024. do 2026.; provodit će se u državama koje su se 

dobrovoljno javile za sudjelovanje u programu,  

 druga faza provodit će se od 2027. do 2035., a sudjelovat će sve države osim onih 

izuzetih,  

 67 država na koje otpada više od 87,5 % aktivnosti u međunarodnom zračnom 

prometu sudjelovat će u provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 21. travnja 

2017.; treba napomenuti da se smatra da će se država pridržavati bilo koje buduće 

odluke nakon što je pristala sudjelovati u tom programu, 

 naposljetku, sporazumom se predviđa preispitivanje svake tri godine, što će omogućiti 

daljnja poboljšanja programa CORSIA.  

Stručnjaci iz Europske komisije i država članica EU-a sada rade zajedno sa stručnjacima iz 

Odbora ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu na detaljnim tehničkim pravilima 

programa kako bi se osiguralo da on funkcionira na djelotvoran i učinkovit način.  

Stajalište izvjestiteljice 

Izvjestiteljica se u potpunosti slaže s prijedlogom Komisije te je u prošlosti podržavala 

uvođenje programa globalne tržišno utemeljene mjere. Također je uvjerena da će se jedino 

pragmatičnim pristupom na globalnoj razini postići konkretni rezultati. Istovremeno, ako 

europski kontinent želi dobiti na međunarodnom značaju, u našem je interesu ne donositi 

prekomjerne regulative za europski sektor zračnog prometa budući da je sasvim izvjesno da bi 

to vrlo nepovoljno utjecalo na europske zračne prijevoznike i europski sektor zrakoplovstva i 

istraživanja svemira te bi nas učinilo nekonkurentnijima u odnosu na ostatak svijeta.  

Jednostrano i izolirano djelovanje EU-a odvelo nas je u pogrešan smjer. Nažalost, tehnološki 

napretci postignuti u europskom sektoru zrakoplovstva i istraživanja svemira i operativna 

poboljšanja u državama članicama prošli su nezamijećeni i neshvaćeni.  

Izvjestiteljica bi isto tako htjela ukazati na slabo priznavanje zakonodavstva donesenog na 

razini EU-a čiji je cilj suzbijanje zagušenja europskog zračnog prostora i poboljšanje protoka 

prometa. Odbor TRAN u potpunosti je podržao izvješće Foster iz 2012. o provedbi 

zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu u kojem se poziva na punu provedbu tog 

zakonodavstva u državama članicama, a kojim se promiču izravne rute i tako smanjuju 

količina sagorenog goriva, emisija i, naposljetku, cijene karata za potrošače.  

Osim toga, korištenje sustava Galileo za satelitsku navigaciju (GNSS1 i Copernicus) također 

je doprinijelo smanjenju razine emisija, a za to su zaslužne i zajedničke tehnološke inicijative 

Clean Sky I (proračun od 1,6 milijardi EUR) i Clean Sky II (proračun koji prelazi 4 milijarde 

EUR). U sklopu tih istraživačkih i razvojnih projekata razvija se sljedeća generacija 

zrakoplova i motora, a bili su tako uspješni da je rasprava o inicijativi Clean Sky III već 

daleko odmakla.  

Važno naglasiti i da su države članice, zračni prijevoznici i industrija zrakoplovstva i 

istraživanja svemira uložili milijarde u održiva alternativna goriva i obvezali su se da će to 

nastaviti činiti i u budućnosti. Prema ICAO-u, neto rezultat toga je da se gorivo u 

zrakoplovima u odnosu na 60. godine 20. stoljeća danas po putničkom kilometru koristi 80 % 

                                                 
1 Izvjestiteljica je 2012. također bila izvjestiteljica Odbora TRAN za njegovo mišljenje o Uredbi (EU) 1285/2013 

o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju. 
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učinkovitije.  

Zaključak 

Zaključno, izvjestiteljica čvrsto vjeruje da je potrebno istaknuti tehnološki napredak u tom 

sektoru, ali naglašava da je prijedlog Komisije usmjeren na prevladavajuću potrebu da se 

omogući nastavak „zaustavljanja sata”. Stoga vaša izvjestiteljica zauzima čvrsto stajalište da 

bi Europski parlament trebao podržati povjerenicu Bulc i njezin tim i dati dovoljno vremena 

za razvoj provedive i konstruktivne globalne tržišno utemeljene mjere koju mogu podržati sve 

zemlje koje su joj već pristupile i zemlje za koje se nadamo da će joj pristupiti u budućnosti. 

Učiniti bilo što drugo značilo bi dozvoliti mogućnost da se u bližoj budućnosti neće pronaći 

nikakvo rješenje. Stoga je u našem interesu da mi u Parlamentu podržimo prijedlog Komisije 

o „zaustavljanju sata”. 
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AMANDMANI 

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao 

nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

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, a za 

ostvarivanje njegovih ciljeva potrebna je 

stalna politička volja u donošenju odluka 

u skladu sa sporazumom. Međutim, treba 

napomenuti da su iz Pariškog sporazuma 

s konferencije COP21 isključeni i 

međunarodni sektor zrakoplovstva i 

pomorstva sektor te je odlučeno da je u 

slučaju zrakoplovstva Međunarodna 

organizacija za civilno zrakoplovstvo 

(ICAO) najrelevantnije tijelo za 

pronalazak provedivog programa globalne 

tržišno utemeljene mjere. 

 

Amandman  2 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. 

Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj 

od najmanje 40 % smanjenja domaćih 

emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom 

gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. 

Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. 

službeno odobrilo taj doprinos Unije i 

njezinih država članica kao njihov 

planirani nacionalni doprinos u okviru 

Pariškog sporazuma. Zaključcima 

Europskog vijeća iz listopada 2014. 

predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala 

ostvariti zajednički na troškovno 

najučinkovitiji način, pri čemu bi 

smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u 

sektorima u sustavu trgovanja emisijama 

(ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan 

njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori 

trebali pridonijeti tom smanjenju emisija. 

(3) Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. 

Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj 

od najmanje 40 % smanjenja domaćih 

emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom 

gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. 

Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. 

službeno odobrilo taj doprinos Unije i 

njezinih država članica kao njihov 

planirani nacionalni doprinos u okviru 

Pariškog sporazuma. Zaključcima 

Europskog vijeća iz listopada 2014. 

predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala 

ostvariti zajednički na troškovno 

najučinkovitiji način, pri čemu bi 

smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u 

sektorima u sustavu trgovanja emisijama 

(ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan 

njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori 

trebali pridonijeti tom smanjenju emisija, a 

Komisija bi za to trebala osigurati 

platformu za razmjenu najboljih praksi i 

iskustava iz sektora mobilnosti s niskom 

razinom emisija među državama 

članicama. 

Amandman  3 

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 

(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. Osim toga, 

od 2004. i 2008. države članice obvezale 

su se na provedbu jedinstvenog europskog 

neba, kojom se uzima u obzir opseg 
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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 

zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. 

siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je 

utvrđeno u toj Uredbi. 

zračnog prometa koji će se sljedećih 

godina povećavati. Kako bi se ostvario 

napredak u upravljanju zračnim 

prometom potrebno je ubrzati provedbu 

istraživanja upravljanja zračnim 

prometom jedinstvenog europskog neba 
(SESAR-a) i poticati inovativne 

tehnologije u okviru inicijative Clean Sky. 

Uvođenje globalne tržišno utemeljene 

mjere Međunarodne organizacije civilnog 

zrakoplovstva (ICAO) trebalo bi 

pridonijeti daljnjem napretku u području 

smanjenja emisija u zračnom prometu. 

Stoga su donesena odstupanja od obveze 
usklađenosti koja se odnose 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 zračnih luka smještenih 

izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon 

preispitivanja koje je utvrđeno u toj 

Uredbi. 

 

Amandman  4 

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. 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 najkasnije do 2021. 

godine. 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 i kako bi se izbjegla preklapanja s 

obvezama Unije u okviru sustava 

trgovanja emisijama. 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. Kako 

bi se riješio problem emisija CO2 u 

sektoru zrakoplovstva, Unija  nastavlja 

surađivati s državama članicama kako bi 

se prihodi ostvareni od prodaje emisijskih 

jedinica na dražbi upotrijebili za projekte 

kao što su SESAR, Clean Sky i drugi 

inovativni projekti. 

 

Amandman  5 

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 

(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 
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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 

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. 

početka primjene globalne tržišno 

utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti 

izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. 

Kako bi program bio uspješan, Unija će i 

dalje podupirati svoje države članice i 

održavati usku suradnju s ICAO-om u 

ulozi promatrača te poticati 

transparentnost podataka i napredak 

sporazuma ICAO-a. 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 

obračunu). U tom izvješću trebalo bi se 

razmotriti kako se ti instrumenti mogu 

prenijeti u pravo Unije i pravila koja se 

primjenjuju na letove unutar EGP-a. 

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. U tom bi se izvješću 

trebali uzeti u obzir i ambicije i 

sveobuhvatni ekološki integritet globalne 

tržišno utemeljene mjere, uključujući 

ciljeve i zahtjeve Pariškog sporazuma. 

Amandman  6 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (6a) Isto tako treba uzeti u obzir da će 

uspjeh Programa za neutralizaciju i 

smanjenje emisija ugljika za 

međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA), 

kada o njemu bude postignut sporazum u 

ICAO-u, ovisiti o izbjegavanju 

suprotstavljenih ili udvostručenih 

programa na domaćoj i regionalnoj razini 

kako se njima ne bi narušilo tržišno 

natjecanje ili stvorilo neprihvatljivo 
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administrativno opterećenje. Nadalje, 

potpuna provedba zakonodavstva o 

jedinstvenom europskom nebu kojim se 

želi postići defragmentacija europskog 

zračnog prostora i, posljedično, smanjenje 

ekološkog otiska zrakoplovstva, također će 

pridonijeti njegovom uspjehu. Isto tako, 

pri provedbi programa CORSIA unutar 

Unije trebalo bi predvidjeti preispitivanje 

svake tri godine kojim će se omogućiti 

daljnja poboljšanja tog programa. 

Amandman  7 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (6.b) Nekoliko zakonodavnih akata 

usvojeno je na razini Unije, a cilj im je 

spriječiti fragmentaciju europskog 

zračnog prostora kako bi se unaprijedili 

protok zračnog prometa i nadzor nad 

zračnim prostorom i tako smanjile 

emisije. Unutar Unije bi na program 

CORSIA trebalo gledati kao na dio 

takozvane „košarice mjera” ICAO-a, koja 

će u državama članicama biti popraćena 

punom provedbom zakonodavstva o 

jedinstvenom europskom nebu, 

istraživanjem o upravljanju zračnim 

prometom jedinstvenog europskog neba 

(SESAR), korištenjem GNSS-a za 

satelitsku navigaciju i zajedničkim 

tehnološkim inicijativama kao što su 

Clean Sky I i Clean Sky II. Sav prihod od 

prodaje emisijskih jedinica na budućim 

dražbama trebalo bi namijeniti 

unapređivanju ranije navedenog 

istraživanja i razvojnih programa, kao i 

zajedničkih projekata za razvijanje skupa 

osnovnih interoperabilnih kapaciteta u 

svim državama članicama, osobito onih 

kojima se unapređuje zajednička 

infrastruktura zračne plovidbe, pružanja 

usluga u zračnoj plovidbi i korištenja 

zračnog prostora, što je potrebno za 

provedbu europskog glavnog plana 
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upravljanja zračnim prometom (ATM-a). 

Komisija bi trebala izvijestiti Europski 

parlament i Vijeće o mjerama provedbe 

globalne tržišno utemeljene mjere koje 

poduzimaju države članice kako bi se 

smanjile emisije stakleničkih plinova iz 

zrakoplovstva, uključujući podatke o 

korištenju prihoda, koje države članice 

dostavljaju u skladu s člankom 17. Uredbe 

(EU) br. 525/2013. 

 

Amandman  8 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 8. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(8) Radi pojednostavnjenja te kako bi 

se smanjilo administrativno opterećenje 

najmanjim operaterima zrakoplova, trebalo 

bi se i dalje smatrati da nekomercijalni 

operateri zrakoplova koji ispuštaju manje 

od 1 000 tona CO2 godišnje ispunjavaju 

zahtjeve Direktive 2003/87/EZ za sljedećih 

10 godina tijekom kojih bi trebalo 

razraditi mjere kako bi ubuduće svi 

operateri davali svoj doprinos smanjenju 

emisija. 

(8) Radi pojednostavnjenja te kako bi 

se smanjilo administrativno opterećenje 

najmanjim operaterima zrakoplova i 

najudaljenijim regijama, trebalo bi se i 

dalje smatrati da nekomercijalni operateri 

zrakoplova koji ispuštaju manje od 1 000 

tona CO2 godišnje te najudaljenije regije 

ispunjavaju zahtjeve Direktive 

2003/87/EZ. Isto tako treba ponoviti da u 

sklopu zrakoplovnih djelatnosti navedenih 

u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ točke 

(a) do (k) sadrže odredbe za izuzeća iz 

kategorija djelatnosti na koje se ova 

Direktive odnosi. U sklopu predložene 

revizije navedene u članku 28.b trebalo bi 

ponovno potvrditi daljnje isključenje tih 

letova.  

Amandman  9 

Prijedlog uredbe 

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

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (-1) U članku 3.d stavku 4. prvi 

podstavak zamjenjuje se sljedećim: 
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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. 

O namjeni prihoda ostvarenih prodajom 

emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju 

države članice, pod uvjetom da ti prihodi 

budu namijenjeni za financiranje 

istraživačkih i zajedničkih projekata u 

zrakoplovnom sektoru poput Zajedničkog 

poduzeća SESAR i zajedničke tehnološke 

inicijative Joint Sky te svih inicijativa 

kojima se omogućuje široka upotreba 

GNSS-a za satelitsku navigaciju i 

interoperabilni kapaciteti u svim 

državama članicama, osobito oni 

usmjereni na unapređenje infrastrukture 

zračne plovidbe, pružanja usluga u 

zračnoj plovidbi i korištenja zračnog 

prostora. Transparentnost korištenja 

prihoda od prodaje emisijskih jedinica na 

dražbi u skladu s Direktivom 2003/87/EZ 

temelj je na kojem počivaju obveze Unije. 

Amandman  10 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.a (nova) 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.a – stavak 1. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ia. dodaje se točka (ba): 

 (ba) 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  11 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podotčka i. 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Od 1. siječnja 2017., odstupajući od 

članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon 

preispitivanja iz članka 28.b stupe na 

snagu, operaterima zrakoplova svake se 

godine izdaje određeni broj emisijskih 

jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 

2021. taj broj emisijskih jedinica podložan 

je primjeni linearnog faktora iz članka 9. 

Od 1. siječnja 2017., odstupajući od 

članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon 

preispitivanja iz članka 28.b stupe na 

snagu, operaterima zrakoplova svake se 

godine izdaje određeni broj emisijskih 

jedinica koji odgovara 2016. godini. 

Amandman  12 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova) 

Direktiva 2003/87/EZ 

Članak 28.a – stavak 8. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (da) Članak 28.a stavak 8. briše se. 

8. Komisija redovito, a najmanje 

jednom godišnje, obavješćuje Europski 

parlament i Vijeće o napretku u 

pregovorima u Međunarodnoj 

organizaciji za civilno zrakoplovstvo 

(ICAO) i o svojim naporima da promiče 

međunarodno prihvaćanje tržišno 

utemeljenih mehanizama među trećim 

zemljama. Nakon zasjedanja skupštine 

ICAO- a 2016. Komisija će izvijestiti 

Europski parlament i Vijeće o mjerama za 

provedbu međunarodnog sporazuma o 

globalnoj tržišno utemeljenoj mjeri od 

2020. kojima će se emisije stakleničkih 

plinova iz zrakoplovstva smanjiti na 

nediskriminirajući način, kao i o 

informacijama o korištenju prihoda koje 

države članice dostavljaju u skladu s 

člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013. 

 

U svojem izvješću Komisija razmatra 

odgovarajući opseg obuhvaćanja emisija 

iz djelatnosti iz letova u zračne luke 

smještene u zemljama izvan EGP-a ili iz 

njih od 1. siječnja 2017. nadalje te prema 

potrebi uključuje prijedloge kao odgovor 

na takva kretanja. U svojem izvješću 
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Komisija razmatra i rješenja za druga 

pitanja koja se mogu pojaviti primjenom 

stavaka od 1. do 4. ovog članka, uz 

očuvanje jednakog postupanja prema 

svim operatorima zrakoplova na istom 

putu. 

Amandman  13 

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 redovno, odnosno barem 

jednom godišnje, izvješćuje Europski 

parlament i Vijeće o relevantnim 

standardima i preporučenim praksama 

ICAO-a, preporukama relevantnima za 

globalnu tržišno utemeljenu mjeru koje je 

odobrilo Vijeće 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. Komisija 

također izvješćuje o naporima ICAO-a za 

uspostavu vjerodostojnog dugoročnog 

cilja sektora. 
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