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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Zgodovinsko ozadje 

Evropska unija je leta 2003 sprejela prvi večji regionalni sistem trgovanja s pravicami do 

emisij toplogrednih plinov na svetu, ki se je začel izvajati leta 2005. Leta 2008 je sprejela 

direktivo o spremembi, s katero je želela njegovo področje uporabe od leta 2012 razširiti na 

emisije iz letalstva.  

Ta razširitev je bila zelo sporna in je odprla pomembna trgovinska vprašanja v odnosih z 

njenimi strateškimi partnerji, kot so ZDA, Kitajska in Indija. Poleg tega je prišlo do številnih 

pravnih težav. Žal je ta poskus, da bi v sistem EU za trgovanje z emisijami vključili letalstvo, 

močno omajal evropsko letalsko industrijo, zlasti sektor letalske in vesoljske tehnologije, pa 

tudi ugled EU in njenih držav članic.  

Nazadnje Komisija leta 2012 ni imela druge izbire, kot da sprejme sklep o začasni zaustavitvi 

vključitve v sistem („ustavitev ure“), ki ga je podaljšala leta 2014. S tem je nadvse olajšala 

iskanje globalne rešitve na mednarodni ravni. Tako se je oktobra 2013 Mednarodna 

organizacija civilnega letalstva1 (ICAO) na svoji 38. skupščini dogovorila, da razvije globalni 

tržni ukrep kot podlago za svetovni sporazum, zato da bi od leta 2020 dosegli ogljično 

nevtralno rast (resolucija A38-18).  

Globalni tržni ukrep 

Maja 2016, pred 39. skupščino ICAO, sta se delegacija odbora TRAN in pripravljavka 

mnenja v Montrealu sestali s predsednikom sveta ICAO, dr. Olumuyiwo Benardom Aliujem,  

in generalnim sekretarjem ICAO, dr. Fang Liujem, da bi razpravljali o vprašanju globalnega 

tržnega ukrepa. Potekal je tudi konstruktiven dialog s kanadskimi ministri, pomembnimi za 

letalstvo, in drugimi višjimi uradniki v Ottawi.  V ta namen se je pripravljavka mnenja sestala 

tudi z visokimi predstavniki zvezne uprave ZDA za letalstvo (FAA) in kanadske vlade.  

Poleg tega se je ad hoc delegacija odborov TRAN in ENVI oktobra 2016 udeležila 39. 

skupščine ICAO in pozorno spremljala pogajanja o globalnem tržnem ukrepu. Med 

komisarko za promet in njeno ekipo ter predsedstvom Sveta EU se je razvil zelo dober odnos. 

Konstruktivno vzdušje na 39. skupščini je prispevalo k dogovoru na svetovni ravni, za 

katerega smo si močno in dolgo prizadevali. 

Rezultat tega je resolucija skupščine ICAO o globalnem tržnem ukrepu (A39-3) iz oktobra 

2016, na podlagi katere se ukrep izvaja v obliki sistema CORSIA2.  Ključni elementi tega 

sistema so:  

 Obravnavalo se bo letno povečanje skupnih emisij CO2 iz mednarodnega civilnega 

letalstva nad ravnmi iz leta 2020. 

 Pilotna faza bo potekala med letoma 2021 in 2023. 

 Prva faza bo potekala od leta 2024 do leta 2026 in bo veljala za države, ki bodo 

                                                 
1 ICAO je agencija Organizacije združenih narodov in vključuje 191 držav, ukvarja pa se z upravljanjem 

mednarodnega civilnega letalstva. 

 
2 CORSIA: sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem letalstvu 
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prostovoljno sodelovale v sistemu.  

 V drugi fazi od leta 2027 do leta 2035 bodo sodelovale vse države, razen tistih, ki 

bodo izvzete.   

 Od 21. aprila 2017 bo v shemi globalnega tržnega ukrepa od vsega začetka 

prostovoljno sodelovalo 67 držav, ki predstavljajo več kot 87,5 % mednarodnega 

letalstva. Omeniti pa je treba, da se državo, ko privoli v sodelovanje v sistemu, 

obravnava, kot da se strinja tudi z vsemi prihodnjimi odločitvami. 

 Sporazum določa pregled vsaka tri leta, s katerim bi lahko nadalje izboljšali sistem 

CORSIA.  

Strokovnjaki iz Komisije in držav članic EU skupaj z odborom ICAO za varstvo okolja v 

letalstvu (CAEP) pripravljajo podrobna tehnična pravila za sistem, da bi zagotovili njegovo 

učinkovito in uspešno delovanje.   

Stališče pripravljavke mnenja 

Pripravljavka mnenja se v celoti strinja s predlogom Komisije in je že v preteklosti podprla 

uvedbo globalnega tržnega sistema. Prepričana je, da lahko le z globalnim in pragmatičnim 

pristopom dosežemo konkretne rezultate. Obenem pa svojega letalskega sektorja ne smemo 

preobremeniti s predpisi, če želimo doseči mednarodno rast evropske celine, saj bi to 

škodovalo našim letalskim družbam in evropskemu letalskemu in vesoljskemu sektorju in bi 

nas v primerjavi s preostalim svetom postavilo v slabši konkurenčni položaj.  

Enostranski in osamljeni ukrepi EU so nas že pripeljali v napačno smer. Žal ni bilo nobenega 

razumevanja glede tehnološkega napredka, ki ga je dosegel evropski letalski in vesoljski 

sektor, ter glede operativnih izboljšav v državah članicah.  

Poleg tega želi pripravljavka mnenja opozoriti na slabo priznavanje zakonodaje, ki je bila 

sprejeta na ravni EU in s katero naj bi ukrepali zoper prenapolnjenost evropskega zračnega 

prostora in okrepili pretočnost zračnega prometa. Odbor TRAN je v celoti podprl poročilo 

Jacqueline Foster iz leta 2012 o izvajanju zakonodaje o enotnem evropskem nebu, v katerem 

se poziva k izvajanju te zakonodaje v državah članicah, saj bi tako spodbujali neposredne poti 

letenja ter s tem zmanjšali porabo goriva, emisije in navsezadnje tudi ceno vozovnic za 

potrošnike.  

Poleg tega je k zmanjšanju emisij prispevala uporaba programa Galileo za satelitsko 

navigacijo (GNSS1 in Copernicus), pa tudi skupni tehnološki pobudi Čisto nebo I (proračun 

1,6 milijarde EUR) in Čisto nebo II (proračun več kot 4 milijarde EUR). V okviru teh 

projektov za raziskave in razvoj se razvija nova generacija zrakoplovov in motorjev. So tako 

uspešni, da je Čisto nebo III že v napredni fazi razprave.  

Poudariti je treba tudi, da so države članice, letalske družbe ter letalska in vesoljska industrija 

vložile milijarde EUR v trajnostna alternativna goriva in so k temu zavezane tudi v prihodnje. 

Zaradi tega so danes letala po podatkih ICAO z vidika porabe goriva približno 80 % bolj 

učinkovita na potnika na kilometer kot v šestdesetih letih 20. stoletja.  

Sklepne ugotovitve 

                                                 
1 Leta 2012 je pripravljavka mnenja pripravila tudi mnenje odbora TRAN o Uredbi (EU) 1285/2013 o 

vzpostavitvi in obratovanju evropskih satelitskih navigacijskih sistemov. 
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Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da je treba izpostaviti tehnološki napredek na tem 

področju, vendar poudarja, da se Komisija s svojim predlogom osredotoča na to, kar je v tem 

trenutku najpomembnejše: „ustaviti uro“. Zaradi tega se odločno zavzema za to, da bi 

Parlament podprl komisarko Bulc in njeno ekipo ter jima dal na voljo čas za razvoj 

delujočega in konstruktivnega globalnega tržnega ukrepa, ki bi ga podprle vse države, ki so se 

že pridružile, ter države, ki bodo to šele storile. V nasprotnem primeru bomo v bližnji 

prihodnosti ostali brez mednarodne rešitve. Zaradi tega je v našem interesu, da v Parlamentu 

podpremo predlog Komisije in „ustavimo uro“. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 

pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Na 21. zasedanju Konference 

pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 

narodov o spremembi podnebja 

(UNFCCC), ki je potekalo od 30. 

novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, 

je bil sprejet mednarodni sporazum za 

okrepitev svetovnega odziva na 

spremembo podnebja. V Pariškem 

sporazumu je med drugim določen 

dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se 

dvig globalne temperature zadrži precej 

pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da 

se nadaljujejo prizadevanja, da dvig 

temperature ne preseže 1,5 °C nad 

predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum 

je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 

2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 

2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma 

bodo pogodbenice pripravile, sporočile in 

ohranjale zaporedne nacionalno določene 

prispevke. 

(1) Na 21. zasedanju Konference 

pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 

narodov o spremembi podnebja 

(UNFCCC), ki je potekalo od 30. 

novembra do 12. decembra 2015 v Parizu, 

je bil sprejet mednarodni sporazum za 

okrepitev svetovnega odziva na 

spremembo podnebja. V Pariškem 

sporazumu je med drugim določen 

dolgoročen cilj v skladu z zahtevo, da se 

dvig globalne temperature zadrži precej 

pod 2 °C nad predindustrijsko ravnijo in da 

se nadaljujejo prizadevanja, da dvig 

temperature ne preseže 1,5 °C nad 

predindustrijsko ravnijo. Pariški sporazum 

je Unija odobrila s Sklepom Sveta (EU) 

2016/1841. Veljati je začel 4. novembra 

2016. Za dosego cilja Pariškega sporazuma 

bodo pogodbenice pripravile, sporočile in 

ohranjale zaporedne nacionalno določene 

prispevke, potrebna pa je tudi politična 

volja za sprejemanje odločitev v skladu s 

sporazumom. Vendar je treba omeniti, da 

so v Pariškem sporazumu COP 21 izvzeli 

sektorja mednarodnega letalstva in 

pomorstva ter določili, da je v primeru 

letalstva za pripravo delujočega sistema 

globalnega tržnega ukrepa najustreznejši 

organ Mednarodna organizacija civilnega 

letalstva (ICAO). 

 

Predlog spremembe  2 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Zavezujoč cilj vsaj 40-odstotnega 

domačega zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov EU v celotnem gospodarstvu glede 

na ravni iz leta 1990 do leta 2030 je 

Evropski svet določil na svojem zasedanju 

23. in 24. oktobra 2014. Svet je na seji 6. 

marca 2015 uradno odobril ta prispevek 

Unije in njenih držav članic kot njihov 

načrtovani, nacionalno določeni prispevek 

na podlagi Pariškega sporazuma. Evropski 

svet je v sklepih iz oktobra 2014 

napovedal, da bi moral biti cilj dosežen 

skupno na ravni Unije na čim bolj 

stroškovno učinkovit način, in sicer z 

zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki so 

vključeni v sistem ETS, za 43 % oziroma v 

tistih, ki v sistem ETS niso vključeni, za 30 

% do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. 

Vsi gospodarski sektorji bi morali 

prispevati k doseganju tega zmanjšanja 

emisij. 

(3) Zavezujoč cilj vsaj 40-odstotnega 

domačega zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov EU v celotnem gospodarstvu glede 

na ravni iz leta 1990 do leta 2030 je 

Evropski svet določil na svojem zasedanju 

23. in 24. oktobra 2014. Svet je na seji 6. 

marca 2015 uradno odobril ta prispevek 

Unije in njenih držav članic kot njihov 

načrtovani, nacionalno določeni prispevek 

na podlagi Pariškega sporazuma. Evropski 

svet je v sklepih iz oktobra 2014 

napovedal, da bi moral biti cilj dosežen 

skupno na ravni Unije na čim bolj 

stroškovno učinkovit način, in sicer z 

zmanjšanjem emisij v sektorjih, ki so 

vključeni v sistem ETS, za 43 % oziroma v 

tistih, ki v sistem ETS niso vključeni, za 30 

% do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. 

Vsi gospodarski sektorji bi morali 

prispevati k doseganju tega zmanjšanja 

emisij, Komisija pa bi morala v ta namen 

zagotoviti platformo za izmenjavo dobrih 

praks in preteklih izkušenj v sektorju 

mobilnosti z nizkimi emisijami med 

državami članicami. 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Unija in njene države članice si od 

leta 1997 prizadevajo za pospešitev 

mednarodnega sporazuma, da bi se 

zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz 

letalstva, in imajo od leta 2008 

vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje 

vplivov letalskih dejavnosti na podnebne 

spremembe prek sistema EU za trgovanje z 

emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 

2005. Da bi pospešila napredek v okviru 

Mednarodne organizacije civilnega 

(4) Unija in njene države članice si od 

leta 1997 prizadevajo za pospešitev 

mednarodnega sporazuma, da bi se 

zmanjšali učinki toplogrednih plinov iz 

letalstva, in imajo od leta 2008 

vzpostavljeno zakonodajo za zmanjšanje 

vplivov letalskih dejavnosti na podnebne 

spremembe prek sistema EU za trgovanje z 

emisijami (EU ETS), ki se izvaja od leta 

2005. Poleg tega so se v letih 2004 in 2008 

države članice ponovno zavezale k 
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letalstva (ICAO), je Unija dvakrat sprejela 

časovno omejena odstopanja od EU ETS, 

da bi bile obveznosti glede skladnosti 

omejene na emisije iz letov med letališči 

znotraj Evropskega gospodarskega prostora 

(EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka 

obravnava operatorjev zrakoplovov na istih 

progah ne glede na njihov sedež. V 

zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi 

(EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta 

in Sveta, so bile obveznosti glede 

skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 

2016 omejene na lete znotraj EGP in 

predvidene so bile morebitne spremembe 

področja uporabe sistema glede dejavnosti 

na letališča zunaj EGP in z njih od 1. 

januarja 2017 dalje po pregledu, 

določenem v navedeni uredbi. 

izvajanju koncepta enotno evropsko nebo, 

ki upošteva porast letalskega prometa v 

prihajajočih letih. Da bi dosegli napredek 

na področju upravljanja letalskega 

prometa, je treba pospešiti izvajanje 

sistema SESAR ter spodbujati inovativne 

tehnologije v okviru pobude Čisto nebo. 

Uvedba globalnega tržnega ukrepa s 

strani Mednarodne organizacije civilnega 

letalstva bi morala prispevati k dodatnemu 

napredku za zmanjšanje emisij v 

letalskem prometu. Zato so bila sprejeta 

odstopanja od obveznosti glede skladnosti 

emisij iz letov med letališči znotraj 

Evropskega gospodarskega prostora 

(EGP), pri čemer bi se zagotovila enaka 

obravnava operatorjev zrakoplovov na istih 

progah ne glede na njihov sedež. V 

zadnjem odstopanju od EU ETS, Uredbi 

(EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta 

in Sveta, so bile obveznosti glede 

skladnosti v obdobju med letoma 2013 in 

2016 omejene na lete znotraj EGP in 

predvidene so bile morebitne spremembe 

področja uporabe sistema glede dejavnosti 

na letališča zunaj EGP in z njih od 1. 

januarja 2017 dalje po pregledu, 

določenem v navedeni uredbi. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ob upoštevanju resolucije, ki je bila 

sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 

2016 glede izvajanja globalnega tržnega 

ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz 

mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 

2020, se zdi primerno, da se obstoječe 

odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen 

nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem 

elementov in izvajanjem globalnega 

tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO 

načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde 

in priporočene prakse, da bi se dopolnila 

(5) Ob upoštevanju resolucije, ki je bila 

sprejeta na 39. skupščini ICAO oktobra 

2016 glede izvajanja globalnega tržnega 

ukrepa po letu 2021 za izravnavo emisij iz 

mednarodnega letalstva nad ravnmi iz leta 

2020, se zdi primerno, da se obstoječe 

odstopanje nadaljuje, dokler ne bo dosežen 

nadaljnji napredek v zvezi z načrtovanjem 

elementov in izvajanjem globalnega 

tržnega ukrepa. V zvezi s tem ICAO 

načrtuje, da bo leta 2018 sprejela standarde 

in priporočene prakse, da bi se najpozneje 
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navedena resolucija in izvedel globalni 

sistem. Vendar bo njegovo konkretno 

uveljavljanje zahtevalo ukrepanje 

pogodbenic ICAO na nacionalni ravni. 

Poleg tega mora ICAO razviti ureditev 

upravljanja, vključno z registrskim 

sistemom. Glede na to bi bilo treba 

obstoječe odstopanje od obveznosti EU 

ETS za lete v tretje države in iz njih ob 

upoštevanju pregleda izvajanja sistema 

ICAO podaljšati, da bi se spodbudila 

prizadevanja v ICAO in omogočil začetek 

delovanja sistema ICAO. Zaradi 

podaljšanja odstopanja bi morala biti 

količina pravic, ki se prodajo na dražbi in 

izdajo brezplačno, vključno s pravicami iz 

posebne rezerve, enaka ustrezni količini iz 

leta 2016 in sorazmerna z zmanjšano 

obveznostjo predaje. 

leta 2021 dopolnila navedena resolucija in 

izvedel globalni sistem. Vendar bo njegovo 

konkretno uveljavljanje zahtevalo 

ukrepanje pogodbenic ICAO na nacionalni 

ravni. Poleg tega mora ICAO razviti 

ureditev upravljanja, vključno z registrskim 

sistemom. Glede na to bi bilo treba 

obstoječe odstopanje od obveznosti EU 

ETS za lete v tretje države in iz njih ob 

upoštevanju pregleda izvajanja sistema 

ICAO podaljšati, da bi se spodbudila 

prizadevanja v ICAO in omogočil začetek 

delovanja sistema ICAO ter preprečilo 

prekrivanje z obveznostmi Unije v zvezi z 

ETS. Zaradi podaljšanja odstopanja bi 

morala biti količina pravic, ki se prodajo na 

dražbi in izdajo brezplačno, vključno s 

pravicami iz posebne rezerve, enaka 

ustrezni količini iz leta 2016 in sorazmerna 

z zmanjšano obveznostjo predaje. Za 

zmanjšanje emisij CO2 iz letalskega 

sektorja bo Unija še naprej podpirala 

prizadevanja držav članic, da bi prihodke, 

ustvarjene z dražbo pravic, uporabili za 

projekte, kot so SESAR, Čisto nebo in 

druge inovativne projekte. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Glede na to, da je treba ključne 

vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti 

ter da je njegovo izvajanje odvisno od 

nacionalne zakonodaje držav in regij, se 

zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo 

jasno, kakšna bosta narava in obseg teh 

pravnih instrumentov, pred začetkom 

globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo. V navedenem poročilu bi bilo 

treba obravnavati vse standarde ali druge 

instrumente, ki jih je sprejela ICAO, 

ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za 

izvajanje globalnega tržnega ukrepa v 

(6) Glede na to, da je treba ključne 

vidike globalnega tržnega ukrepa še razviti 

ter da je njegovo izvajanje odvisno od 

nacionalne zakonodaje držav in regij, se 

zdi primerno, da se pregled opravi, ko bo 

jasno, kakšna bosta narava in obseg teh 

pravnih instrumentov, pred začetkom 

globalnega tržnega ukrepa ICAO, ter da se 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo. Da bi zagotovila uspešnost 

sistema, bo Unija še naprej podpirala 

svoje države članice in ohranila tesno 

sodelovanje z ICAO v svoji vlogi 

opazovalke, da bi spodbujala preglednost 
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zvezi z emisijami po letu 2021, in drug 

ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni 

ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC 

in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in 

računovodenju). V navedenem poročilu bi 

bilo treba proučiti, kako bi se te 

instrumente preneslo v pravo Unije v 

okviru revizije EU ETS. Poleg tega bi bilo 

treba ustrezno obravnavati predpise, ki 

veljajo za lete znotraj EGP. Navedenemu 

poročilu bi moral biti po potrebi priložen 

predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, 

skladen z zagotovitvijo prispevka 

letalskega sektorja k zavezi Unije glede 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 

leta 2030 v celotnem gospodarstvu. 

informacij in napredek sporazuma ICAO. 
V navedenem poročilu bi bilo treba 

obravnavati vse standarde ali druge 

instrumente, ki jih je sprejela ICAO, 

ukrepe, ki so jih tretje države sprejele za 

izvajanje globalnega tržnega ukrepa v 

zvezi z emisijami po letu 2021, in drug 

ustrezen razvoj dogodkov na mednarodni 

ravni (npr. predpise na podlagi UNFCCC 

in Pariškega sporazuma o trgih ogljika in 

računovodenju). V navedenem poročilu bi 

bilo treba proučiti, kako bi se te 

instrumente preneslo v pravo Unije in 

predpise, ki veljajo za lete znotraj EGP. 

Navedenemu poročilu bi moral biti po 

potrebi priložen predlog Evropskemu 

parlamentu in Svetu, skladen z 

zagotovitvijo prispevka letalskega sektorja 

k zavezi Unije glede zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2030 v 

celotnem gospodarstvu. Poleg tega bi bilo 

treba v poročilu obravnavati ambicioznost 

in splošno okoljsko celovitost globalnega 

tržnega ukrepa, vključno s cilji in 

zahtevami iz Pariškega sporazuma. 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Upoštevati je treba tudi, da bo 

uspešnost sistema za izravnavo in 

zmanjšanje emisij CO2 v mednarodnem 

letalstvu (CORSIA), ko ga bo potrdila 

organizacija ICAO, odvisna od 

preprečevanja nasprotujočih si ali 

podvojenih sistemov na domači in 

regionalni ravni, da ne bi izkrivljali 

konkurence ali ustvarjali 

nesprejemljivega upravnega bremena. 

Poleg tega bo celovito izvajanje enotnega 

evropskega neba, katerega cilj je 

zmanjšati razdrobljenost evropskega 

zračnega prostora in s tem zmanjšati 

okoljski odtis letalstva, prav tako 

prispevalo k njegovemu uspehu. Poleg 
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tega je treba pri izvajanju sistema 

CORSIA znotraj Unije upoštevati pregled 

vsaka tri leta, kar bo omogočilo nadaljnje 

izboljšave sistema. 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Na ravni Unije je bilo sprejetih več 

zakonodajnih aktov, katerih namen je 

preprečiti razdrobljenost evropskega 

zračnega prostora, da bi okrepili pretok 

zračnega prometa in nadzor nad uporabo 

zračnega prostora ter tako zmanjšali 

emisije. Znotraj Unije bi bilo treba sistem 

CORSIA obravnavati kot del svežnja 

ukrepov organizacije ICAO, kar vključuje 

tudi popolno izvajanje zakonodaje o 

enotnem evropskem nebu v državah 

članicah, SESAR, uporabo GNSS za 

satelitsko navigacijo ter skupne 

tehnološke pobude, kot sta Čisto nebo I in 

Čisto nebo II. Vse prihodke od prodaje 

pravic na dražbi v prihodnje bi morali 

posebej nameniti razvoju omenjenih 

raziskovalnih in razvojnih programov, pa 

tudi skupnih projektov za razvoj temeljnih 

interoperabilnih zmogljivosti v vseh 

državah članicah, zlasti tistih, ki 

izboljšujejo infrastrukturo za zračno 

plovbo, zagotavljanje storitev zračne 

plovbe in uporabo zračnega prostora, saj 

so potrebne za izvajanje osrednjega 

evropskega načrta za upravljanje 

zračnega prometa. Komisija bi morala 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročati 

o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega 

ukrepa, ki jih države članice sprejmejo, da 

bi zmanjšale emisije toplogrednih plinov 

iz letalstva, med drugim o informacijah 

glede porabe prihodkov, ki jih države 

članice predložijo v skladu s členom 17 

Uredbe (EU) št. 525/2013. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Zaradi poenostavitve in zmanjšanja 

administrativnega bremena za najmanjše 

operatorje zrakoplovov, bi za 

nekomercialne operatorje zrakoplovov, ki 

letno povzročijo manj kot 1 000 ton emisij 

CO2, moralo še naprej veljati, da 

izpolnjujejo zahteve iz Direktive 

2003/87/ES za naslednjih deset let, v tem 

času pa bi se morali pripraviti ukrepi, da 

bi v prihodnje vsi operatorji prispevali k 

zmanjšanju emisij. 

(8) Zaradi poenostavitve in zmanjšanja 

administrativnega bremena za najmanjše 

operaterje zrakoplovov in za najbolj 

oddaljene regije, bi za nekomercialne 

operaterje zrakoplovov, ki letno povzročijo 

manj kot 1 000 ton emisij CO2, in najbolj 

oddaljene regije moralo še naprej veljati, 

da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 

2003/87/ES. Ponoviti je treba, da so v 

točkah od (a) do (k) letalskih dejavnosti v 

Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES določene 

izjeme od kategorij dejavnosti, za katere se 

ta direktiva uporablja. Kot del 

predlaganega pregleda iz člena 28b bi bilo 

treba ponovno potrditi nadaljnjo 

izključitev teh letov.  

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 3 d – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 3d(4) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

Države članice določijo kako se bodo 

porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo 

pravic. Ti prihodki bi se morali porabiti za 

obvladovanje podnebnih sprememb v EU 
in tretjih državah, med drugim za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za 

prilagajanje na vplive podnebnih 

sprememb v EU in tretjih državah, zlasti 

državah v razvoju, za financiranje 

raziskav in razvoja za blažitev in 

prilagajanje, tudi na področjih letalstva in 

letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s 

prometom z malo emisijami ter za kritje 

stroškov v zvezi z upravljanjem sistema 

Države članice določijo, kako se bodo 

porabili prihodki, ustvarjeni z dražbo 

pravic, pod pogojem, da se ti prihodki 

posebej namenijo za financiranje raziskav 
in skupnih projektov za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov na področju letalstva, 

kot so skupno podjetje SESAR in skupne 

tehnološke pobude za čisto nebo in vse 

druge pobude, ki omogočajo širjenje 

naprav GNSS za satelitsko navigacijo in 

interoperabilne zmogljivosti v vseh 

državah članicah, zlasti tiste, ki 

izboljšujejo skupno infrastrukturo za 

zračno plovbo, zagotavljanje storitev 
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Skupnosti. Prihodke z dražbe bi bilo treba 

uporabiti tudi za financiranje prispevkov v 

Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 

in obnovljive vire energije ter za ukrepe za 

preprečevanje krčenja gozdov. 

zračne plovbe in uporabo zračnega 

prostora. Preglednost uporabe prihodkov, 

ustvarjenih z dražbo pravic v skladu z 

Direktivo 2003/87/ES, je temeljna za 

podporo zavez Unije. 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka i a (novo) 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ia. doda se točka (ba): 

 (ba) vse emisije iz letov med letališči v 

EGP, ki se izvajajo zaradi preusmeritve 

leta iz točke (a) ali (b) na letališče v EGP 

v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 

2017 naprej, ob upoštevanju pregleda iz 

člena 28b. 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka i 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z odstopanjem od členov 3d do 3f in 

dokler ne začnejo veljati spremembe na 

podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo 

operatorji zrakoplovov od 1. januarja 2017 

vsako leto število pravic, ki ustreza 

pravicam za leto 2016. Od leta 2021 dalje 

se pri navedenem številu pravic upošteva 

uporaba linearnega faktorja iz člena 9. 

Z odstopanjem od členov 3d do 3f in 

dokler ne začnejo veljati spremembe na 

podlagi pregleda iz člena 28b, prejmejo 

operatorji zrakoplovov od 1. januarja 2017 

vsako leto število pravic, ki ustreza 

pravicam za leto 2016. 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo) 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) Člen 28a(8) se črta. 

8. Komisija redno in vsaj enkrat letno 

obvešča Evropski parlament in Svet o 

napredku pri pogajanjih v Mednarodni 

organizaciji civilnega letalstva (ICAO) in 

o svojih prizadevanjih, da bi bili tržni 

mehanizmi mednarodno sprejeti med 

tretjimi državami. Komisija bo po 

skupščini ICAO leta 2016 Evropskemu 

parlamentu in Svetu poročala o ukrepih 

za izvajanje mednarodnega sporazuma o 

globalnem tržnem ukrepu od leta 2020 

dalje, s katerim se bodo emisije 

toplogrednih plinov iz letalstva zmanjšale 

na nediskriminatoren način, vključno s 

sporočanjem informacij o uporabi 

prihodkov, ki jih države članice predložijo 

v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 

525/2013. 

 

Komisija v svojem poročilu preuči 

ustrezno področje uporabe za zajetje 

emisij iz dejavnosti na letališča v državah 

zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 

dalje in po potrebi vanj vključi predloge v 

odziv na navedeni razvoj. Komisija v 

svojem poročilu tudi preuči rešitve za 

druge zadeve, do katerih lahko pride 

zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 tega 

člena ob hkratnem ohranjanju enake 

obravnave vseh operatorjev zrakoplovov 

na isti progi. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28b – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o ustreznih standardih 

ali drugih pravnih instrumentih ICAO, pa 

tudi o nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje 

1. Komisija redno, najmanj pa enkrat 

letno, poroča Evropskemu parlamentu in 

Svetu o ustreznih standardih ICAO in 

priporočenih praksah (SARP), 
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države sprejele za izvajanje globalnega 

tržnega ukrepa v zvezi z emisijami po letu 

2021, in drugem ustreznem razvoju 

dogodkov na mednarodni ravni. 

priporočilih, ki jih je odobril Svet ICAO v 

zvezi z globalnim tržnim ukrepom ali 

drugih pravnih instrumentih, pa tudi o 

nacionalnih ukrepih, ki so jih tretje države 

sprejele za izvajanje globalnega tržnega 

ukrepa v zvezi z emisijami po letu 2021, in 

drugem ustreznem razvoju dogodkov na 

mednarodni ravni. Komisija poroča tudi o 

prizadevanjih ICAO za vzpostavitev 

verodostojnega dolgoročnega cilja za ta 

sektor. 
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