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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od 
Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0697),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0385/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne …1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne …2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi ta napredek olajšali in zagotovili 
zagon, bi bilo najbolje odložiti izvrševanje 
pred zasedanjem skupščine ICAO leta 
2013 določenih zahtev v zvezi z leti s 

(2) Da bi ta napredek olajšali in zagotovili 
zagon, bi bilo najbolje odložiti izvrševanje 
pred zasedanjem skupščine ICAO leta 
2013 določenih zahtev v zvezi z leti s 

                                               
1 UL C …
2 UL C …
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prihodom na letališča izven Unije in 
območij s tesnimi gospodarskimi 
povezavami z Unijo ter skupno zavezo za 
boj proti podnebnim spremembam in leti z 
odhodom s teh letališč. Torej se proti 
upravljavcem zrakoplova ne bi smeli 
sprejeti ukrepi v zvezi z zahtevami, ki 
izvirajo iz Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in so bile 
določene pred 1. januarjem 2014 za 
sporočanje preverjenih emisij ter ustrezno 
predajo pravic iz letov s prihodom na 
takšna letališča in odhodom z njih. 
Upravljavci zrakoplova lahko navedene 
zahteve še naprej upoštevajo, če tako 
želijo.

prihodom na letališča izven Unije in 
območij s tesnimi gospodarskimi 
povezavami z Unijo ter skupno zavezo za 
boj proti podnebnim spremembam in leti z 
odhodom s teh letališč. Torej se proti 
upravljavcem zrakoplova ne bi smeli 
sprejeti ukrepi v zvezi z zahtevami, ki se 
nanašajo na koledarska leta od 2010 do 
2012, za sporočanje preverjenih emisij ter 
ustrezno predajo pravic iz letov s 
prihodom na takšna letališča in odhodom 
z njih, ki izvirajo iz Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti. 
Upravljavci zrakoplova lahko navedene 
zahteve še naprej upoštevajo, če tako 
želijo.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, da se odstopanje od člena 16 Direktive 2003/87/ES nanaša le na zahteve za 
koledarska leta od 2010 do 2012. Da za države članice prenos sklepa ne bi bil potreben, bi 
moralo biti za izognitev dvoumnostim področje odstopanja zelo jasno navedeno.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Evropska unija pričakuje, da se bo 
skupščina ICAO sporazumela o 
globalnem tržnem ukrepu z realističnim 
časovnim načrtom izvajanja in okviru, ki 
bo v obdobju do uporabe globalnega 
tržnega ukrepa omogočil celovito uporabo 
nacionalnih in regionalnih tržnih ukrepov 
na področju mednarodnega letalstva.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je pojasniti, da ima EU do skupščine ICAO zelo jasna pričakovanja ter ne bo štela kot 
uspešnega vsakega rezultata.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, se to odstopanje uporablja 
samo za upravljavce zrakoplova, ki niso 
prejeli brezplačno dodeljenih pravic, 
odobrenih za tovrstne dejavnosti za leto 
2012, ali so jih že vrnili. Iz istega razloga 
se navedene pravice ne upoštevajo pri 
izračunu pravic do uporabe mednarodnih 
dobropisov v okviru Direktive 2003/87/ES.

(3) Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence, se to odstopanje uporablja 
samo za upravljavce zrakoplova, ki niso 
prejeli brezplačno dodeljenih pravic, 
izdanih za tovrstne dejavnosti za leto 2012, 
ali so jih že vrnili. Iz istega razloga se 
navedene pravice ne upoštevajo pri 
izračunu pravic do uporabe mednarodnih 
dobropisov v okviru Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

As mentioned above, the formulation should leave no space for interpretation. Therefore, it 
should be made clear that the number of allowances to be returned is based on the share of 
verified tonne-kilometres of the relevant flight activities based on the reference year 2010. 
Otherwise operators could interpret the amount differently. Furthermore, it should be made 
clear that only aviation allowances for 2012 qualify as allowances to be returned for 
cancellation. Otherwise, there would be a distortion of the number of allowances in 
circulation as reference for the 15% to be auctioned (see amendment 4).

Predlog spremembe4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pravice, ki se takim upravljavcem ne 
dodelijo ali so vrnjene, se prekličejo. 
Število letalskih pravic, ki se prodajo na 
dražbi, je skladno s členom 3d(1) 
Direktive 2003/87/ES –

(4) Letalske pravice za leto 2012, ki se 
takim upravljavcem ne dodelijo ali so 
vrnjene, se prekličejo. Število letalskih 
pravic, ki jih države članice prodajo na 
dražbi, bi se moralo po izračunih Komisije 
zmanjšati, in sicer bi moralo obsegati 
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15 % celotne količine letalskih pravic za 
leto 2012 v obtoku –

Or. en

Obrazložitev

Brez te spremembe ni pravne podlage za zmanjšanje količine pravic za prodajo na dražbi. Da 
bi omogočili prodajo zmanjšanega števila pravic na dražbi ob upoštevanju preklicanih 
brezplačno dodeljenih pravic v skladu s členom 2, je treba v sklep vključiti odstopanje od 
člena 3d direktive, zlasti od odstavkov 1 in 3 tega člena. Tako bo v prodaji na dražbi 15 % 
celotne količine pravic v obtoku.

Predlog spremembe5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence in slabljenje okoljevarstvene 
integritete sistema, bi moralo sedanje 
odstopanje veljati za največ eno leto. 
Nadaljnje ukrepanje na področju 
zakonodaje bi bilo primerno, če bo na 
zasedanju skupščine ICAO dosežen jasen 
in zadovoljiv napredek na področju 
mednarodnega letalstva, vključno z
dosego sporazuma o globalnem tržnem 
ukrepu z realističnim časovnim načrtom 
izvajanja in nediskriminacijskem okviru, v 
katerem bodo v obdobju do uporabe 
globalnega tržnega ukrepa prek 
nacionalnih in regionalnih tržnih ukrepov 
v celoti zajete emisije mednarodnega 
letalstva.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da predlog velja le eno leto in da se bo v primeru, če na zasedanju 
skupščine ICAO septembra 2013 ne bo predložena bistvena rešitev, direktiva uporabljala, kot 
je bilo predvideno, tudi za medcelinske lete.
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami iz člena 12(2a) in člena 14(3) 
Direktive 2003/87/ES, ki so določene pred 
1. januarjem 2014, v zvezi z dejavnostmi s 
prihodom na ali odhodom z letališč v 
državah izven Evropske unije, ki niso 
članice Efte, pridružena območja ali 
ozemlja držav članic EGP niti niso 
podpisale pristopne pogodbe z Unijo, kadar 
ti upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za leto 2012 za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili ustrezno število pravic za 
preklic.

Ne glede na člen 16 Direktive 2003/87/ES 
države članice ne ukrepajo proti 
upravljavcem zrakoplova v zvezi z 
zahtevami za koledarska leta od 2010 do 
2012 iz člena 12(2a) in člena 14(3) 
Direktive 2003/87/ES v zvezi z 
dejavnostmi s prihodom na ali odhodom z 
letališč v državah izven Evropske unije, ki 
niso članice Efte, pridružena območja ali 
ozemlja držav članic EGP niti niso 
podpisale pristopne pogodbe z Unijo, kadar 
ti upravljavci zrakoplova niso prejeli 
brezplačnih dodelitev za leto 2012 za 
takšne dejavnosti, oziroma, če so jim 
takšne pravice bile dodeljene, so državam 
članicam vrnili za preklic število letalskih 
pravic za leto 2012, ki ustreza deležu 
preverjenih tonskih kilometrov te 
dejavnosti v referenčnem letu 2010.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, da se odstopanje od člena 16 Direktive 2003/87/ES nanaša le na zahteve za 
koledarska leta od 2010–2012. Da za države članice prenos sklepa ne bi bil potreben, bi 
moralo biti za izognitev dvoumnostim področje odstopanja zelo jasno navedeno.

Predlog spremembe7

Predlog sklepa
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice prekličejo vse pravice za 
leto 2012 v zvezi z leti s prihodom na 
letališča iz člena 1 ali odhodom z njih, ki 
niso bile izdane ali, če so bile izdane, so 
jim bile vrnjene.

Države članice prekličejo vse pravice za 
leto 2012 v zvezi z leti s prihodom na 
letališča iz člena 1 ali odhodom z njih, ki 
niso bile izdane ali, če so bile izdane, so 
jim bile vrnjene. Ne glede na člen 16 
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Direktive 2003/87/ES države članice 
namenijo za prodajo na dražbi zmanjšano 
število letalskih pravic za leto 2012. To 
zmanjšanje bo sorazmerno z manjšim 
številom vseh letalskih pravic v obtoku.

Or. en

Obrazložitev

Brez te spremembe ni pravne podlage za zmanjšanje količine pravic za prodajo na dražbi. Da 
bi omogočili prodajo zmanjšanega števila pravic na dražbi ob upoštevanju preklicanih 
brezplačno dodeljenih pravic v skladu s členom 2, je treba v sklep vključiti odstopanje od 
člena 3d direktive, zlasti od odstavkov 1 in 3. Tako bo v prodaji na dražbi 15 % celotne 
količine pravic v obtoku.
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OBRAZLOŽITEV

Obstoječa zakonodaja:

Evropski parlament in Svet ministrov sta se leta 2008 po dolgem in skrbnem razmisleku 
sporazumela o vključitvi letalstva v sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami (EU 
ETS).

Svet je zakonodajo podprl soglasno, Parlament pa z več kot 90 odstotki glasov. Vključitev 
letalstva je bila utemeljena s potrebo po ukrepanju v zvezi s hitrim naraščanjem emisij 
toplogrednih plinov v tem sektorju. Od leta 1990, ki je začetno leto Kjotskega protokola, so se 
letalske emisije toplogrednih plinov povečale za 100 odstotkov. To je močno v nasprotju z 
nujno potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in s ciljem omejitve dviga 
temperature za največ dve stopinji, ki ju je podprla mednarodna skupnost, na primer v 
Cancúnu.
Neukrepanje v zvezi z letalskimi emisijami bi bilo neodgovorno tudi z vidika skladnosti in 
pravičnosti do drugih gospodarskih sektorjev in vrst prevoza, ki jih urejajo EU in države 
članice. Sistem trgovanja z emisijami za letalske prevoznike je v primerjavi z drugimi 
gospodarskimi sektorji v Evropski uniji zelo omejen. V letalskem sektorju bi morali emisije 
do leta 2020 zmanjšati le za 5 odstotkov, v drugih gospodarskih sektorjih pa za 21 odstotkov, 
poleg tega ima ta sektor dostop do zmanjšanj iz drugih sektorjev. Le 15 odstotkov pravic 
letalskih prevoznikov se prodaja na dražbi, v nasprotju s 100-odstotno prodajo na dražbi v 
energetskem sektorju, delež brezplačno dodeljenih pravic pa je manjši kot v številnih 
gospodarskih sektorjih. Obremenitev potnikov in letalskih prevoznikov je zelo nizka. Po 
navedbah Evropske komisije v primeru, da letalski prevozniki v ceno vozovnice ne vključijo 
brezplačno dodeljenih certifikatov, cena vozovnice za medcelinski let naraste za manj kot 2 
eura. Številni evropski in neevropski letalski prevozniki so zaradi uvedbe EU ETS že zmerno 
povišali cene. Tako je prevoznik Ryanair ceno vozovnice povišal za 25 centov na let1. Takse 
in dajatve, ki so jih uvedle države članice EU in tretje države, kot so ZDA in Indija, v 
številnih primerih pomenijo veliko višjo obremenitev.
„Cena ETS za let London Heathrow–Šanghaj je nižja od cene kave na letališču Heathrow“ (J. 
G. Gerbrandy, podpredsednik odbora ENVI). 

V sedanji zakonodaji so zajeti vsi leti, ki se začnejo ali končajo v Evropi, letalski 
prevozniki iz tretjih držav pa so v ETS vključeni, ko se njihov let začne ali konča v Evropi. 
Leti v Evropo in iz nje so bili vključeni predvsem iz okoljevarstvenih razlogov, saj 
medcelinski leti ustvarijo dve tretjini emisij, leti v Evropski uniji pa le eno tretjino. To 
določbo so skrbno preučili tako pravniki Evropske komisije kot neodvisni pravniki, v oceni pa 
so ugotovili, da je določba povsem skladna z mednarodnim pravom.

Nasprotovanje tretjih držav in kritična ocena:

                                               
1 Večina letov tega prevoznika se izvaja v Evropski uniji. 
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Nekatere tretje države, kot so ZDA in Kitajska, so že pred sprejetjem zakonodaje nasprotovale 
vključitvi letov svojih prevoznikov vanjo. Zaradi pravne ocene in političnih in 
okoljevarstvenih argumentov za enako obravnavo sta se Parlament in Svet na podlagi 
nediskriminacije vseeno odločila za vključitev letalskih prevoznikov iz tretjih držav. Zveza 
letalskih prevoznikov ZDA (Us Airline Association) in trije letalski prevozniki iz ZDA so 
zakonodajo izpodbijali v okviru britanskega prava; zadeva je bila posredovana Sodišču EU. 
Sodišče je jasno odločilo, da je zakonodaja skladna z mednarodnim pravom (Sodba 
Sodišča z dne 21. decembra 2011 v zadevi C–366/10). Tretje države so trdile, da bo Evropska 
unija njihovim letalskim prevoznikom zaračunala uporabo njihovega zračnega prostora, na 
primer da bo letalskim prevoznikom zaračunala za letenje prek ozemlja ZDA. To ne drži, saj 
EU ETS upošteva prihod na letališča in odhod z njih, emisije leta pa so zmerjene. To ni 
posebnost EU ETS. Pri nacionalnih dajatvah in taksah npr. Združeno kraljestvo in Nemčija 
uporabljata podobno načelo. Potniška dajatev britanskih letalskih prevoznikov je višja za let v 
Ciudad de Mexico kot za let v Toronto, Kanada. 

Let London–Ciudad de Mexico
Za potovanje z letalom z Londona v Ciudad de 
Mexico (približno 5 000 milj) v poslovnem 
razredu se od 1. aprila 2012 zaračuna potniška 
dajatev v višini 162 britanskih funtov (195 
eurov/257 ameriških dolarjev).

Let London–Toronto

Za potovanje z letalom v Toronto, Kanada 
(približno 3 500 milj) se zaračuna potniška dajatev 
v višini le 130 britanskih funtov (156 eurov/206 
ameriških dolarjev). 

Cena se razlikuje zaradi razlike v razdalji. Velik del te razdalje je v zračnem prostoru ZDA. 
To pomeni, da je razlog za razliko med potniško dajatvijo 130 britanskih funtov in 162 
britanskih funtov daljša razdalja, večji del katere je v zračnem prostoru ZDA.
Enako velja za nemško letalsko takso.

Let Frankfurt–Varšava

Za potovanje z letalom s Frankfurta v Varšavo znaša 
potniška taksa nemških letalskih prevoznikov 7,50 
eurov (10 ameriških dolarjev). 
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Let Frankfurt–Tokio

Za potovanje z letalom iz Frankfurta v Tokio znaša potniška 
taksa nemških letalskih prevoznikov 42,18 eurov (56 ameriških dolarjev). 

To pomeni, da je razlog za razliko med zelo nizko in zelo visoko potniško takso nemških 
letalskih prevoznikov veliko večja razdalja, večji del katere je v ruskem zračnem prostoru.

Tretje države sprejemajo tako nemško ureditev kot britansko potniško dajatev in v zvezi njima 
ni tako ostre kritike ne nobenih povračilnih ukrepov. ZDA tako kot v primeru EU ETS 
zagovarja stališče, da imata državi pravico do zaračunavanja letov, ki začnejo ali končajo v 
njiju. Takšna je tudi utemeljitev za takse v ZDA in Indiji. To kaže, da je razpravi prisoten 
pomemben politični element. Razlog za nasprotovanje je do neke mere lahko predpostavka, 
da zakonodaja EU ni tako pomembna kot zakonodaja držav članic. Razlog za ostro kritiko 
nekaterih tretjih držav je lahko tudi, da je EU ETS upravičen zlasti z vidika blažitve 
klimatskih sprememb. Novo izvoljena večina predstavniškega doma ZDA želi na primer 
dokazati, da je njihov program o podnebnih spremembah (Waxman-Markey), ki je prav tako 
vključeval mednarodno letalstvo, propadel.

Proces Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO)

Že leta 1997 je Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) prejela nalogo za 
ureditev emisij v letalstvu.
Žal doslej rešitev še ni bilo. EU je vedno zagovarjala stališče, da je najboljša rešitev 
nedvomno mednarodni sporazum, dolžnost nadaljevanja pogajanj pa je vključena v obstoječo 
zakonodajo EU ETS. Na zasedanju sveta ICAO dne 9. novembra 2012 je bil dosežen 
znaten napredek pri uresničevanju cilja globalne ureditve emisij v letalstvu. Ustanovljena je 
bila skupina na visoki ravni, ki naj bi na naslednjem zasedanju generalne skupščine ICAO 
predložila rešitev. Generalna skupščina ICAO zaseda le vsaka tri leta, naslednje zasedanje pa 
bo potekalo septembra 2013. Tretje države, ki nasprotujejo evropskemu sistemu, so vedno 
trdile, da želijo globalno rešitev v okviru ICAO.
Žal pa se nasprotniki EU ETS doslej niso mogli sporazumeti o tem, kako naj bi ICAO 
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problem rešila. Kljub temu pa je treba vodstvu ICAO priznati zelo veliko prizadevnost.

Predlog za odložitev

Evropska komisija je z ozirom na sklep sveta ICAO z dne 9. novembra 2012 napovedala 
predlog za začasno ustavitev uporabe EU ETS za medcelinske lete.

Komisija je 20. novembra predložila predlog za odložitev Parlamentu in Svetu. Namen 
predloga je okrepiti pozitivni zagon v CIAO in izboljšati možnosti za uspeh na zasedanju 
generalne skupščine ICAO leta 2013. Ta bi bil dosežen zlasti z razvojem globalnega tržnega 
ukrepa, pa tudi s sprejetjem okvira, ki bo državam omogočil uporabo tržnih ukrepov na 
področju mednarodnega letalstva pred začetkom veljavnosti globalnega tržnega ukrepa.

V predlogu je predvideno, da se za emisije v letu 2012 pri medcelinskih letih EU ETS ne 
izvaja. Za lete na evropskem območju velja obveznost iz direktive, kot sta Parlament in 
Svet sklenila leta 2008. Vsi ukrepi so nediskriminacijski, kar pomeni, da za prevoznike 
iz EU in tiste, ki niso iz EU, veljajo ista pravila. To pomeni, da je evropski prevoznik, ki iz 
letališča EU leti v tretjo državo, oproščen obveznosti iz direktive, za prevoznike iz tretjih 
držav, ki letijo v evropskem prostoru, pa veljajo obveznosti iz direktive.

Priporočilo poročevalca

Poročevalec načeloma pozdravlja predlog Komisije in priporoča hitro sprejetje. V okviru 
sedanje direktive morajo letalski prevozniki do 30. aprila 2013 oddati svoje pravice. Zaradi 
pravne jasnosti bi moral biti zakonodajni postopke zato zaključen pred tem datumom, pri 
čemer je treba upoštevati, da se morajo argumenti skrbno oceniti in da bi morali imeti 
sodelavci iz odborov ENVI in TRAN možnost predlagati spremembe.
Nekatere spremembe se zdijo nujne iz pravnih razlogov. V teh je pojasnjen namen predloga, 
kot je opisan v obrazložitvi, uvodnih izjavah in spremnem poročilu Komisije.
Ker Komisija ne predvideva prenosa v nacionalno zakonodajo držav članic, mora biti sklep 
izražen natančno in ne dopuščati interpretacij. Z izrecno navedbo, katere zahteve bo zajelo 
odstopanje in koliko in katero vrsto pravic morajo letalski prevozniki vrniti, da bi lahko 
izkoristili odstopanje, je vzpostavljena pravna varnost.
Pomembno je tudi zagotoviti pravno podlago za zmanjšanje količine pravic za prodajo na 
dražbi; te doslej ni bilo, saj predlog vsebuje le odstopanje od člena 16. Če se izračun za 
količino pravic za prodajo na dražbi ne spremeni, bi morale države članice za prodajo na 
dražbi nameniti enako število pravic, kar pa očitno ni namen predloga. Pač pa bi morala 
količina pravic za prodajo na dražbi znašati 15 % celotne količine letalskih pravic, ki so bile v 
obtoku leta 2012 (glej predloge sprememb 1, 3, 4, 6, 7).

Pojasniti je treba, da uporaba sistema le v EU ne more biti rešitev za več kot eno leto.  Za 
vse letalske prevoznike na istih progah je obravnava enaka. Pravice, ki se morajo predati do 
30. aprila 2013, pokrivajo leto 2012, v katerem je bila cena ogljika zelo nizka (med 6 in 8 
eurov), letalski prevozniki pa so lahko uporabili do 15 % dobropisov CDM (okoli 0,4 eura). 
Zato je morebitno izkrivljanje konkurence med prevozniki iz EU in tretjih držav v smislu 
spodbude za spremembo proge leta majhno; ta bi na primer znašala 13,6 centa za potovanje z 
letalom iz Hamburga v Frankfurt. Podaljšanje tega stanja pa bi lahko povzročilo znatno 
izkrivljanje konkurence in z okoljskega vidika ne bilo dovolj ambiciozno. Zato je treba 
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pojasniti, da se ukrep odložitve ne more podaljšati prek 31. decembra 2013. Pojasniti je treba 
tudi, kaj EU pričakuje od skupščine ICAO. Kot sprejemljiv se ne more pojmovati kakršen 
koli rezultat. Že v obstoječi zakonodaji je navedeno, da smo pripravljeni zakonodajo 
spremeniti, ko bo dosežen globalni dogovor. Treba je pojasniti, da globalni dogovor, ki bi 
ustrezno zajel emisije letalskih prevoznikov, ne bo dosežen do konca leta 2013. Zato mora biti 
do takrat sprejet okvir za regionalne in nacionalne sisteme.  Stanje, v katerem bi sedanja 
zakonodaja v pričakovanju zgolj potencialnega dogovora v okviru ICAO preprosto nehala 
veljati (glej predloge sprememb 2 in 5), pa za EU ne bi smelo biti sprejemljivo.

Predlog Komisije omogoča, da nedvoumno pokažemo, da ovira na poti do mednarodnega 
sporazuma ni EU. Če tretje države tudi po sprejetju tega predloga ne bodo pripravljene na 
kompromise na ravni ICAO, bo to nedvoumen znak, da se tiste med njimi, ki stalno pozivajo 
k mednarodni rešitvi, resnično ne zavzemajo zanjo. Če pa ICAO doseže sporazum, bo to 
najboljša rešitev za vse, tudi za Evropsko unijo.


