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_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Za letalski sektor je značilno, da je 
izrazito mednaroden. Pobude za varstvo 
podnebja bi bilo treba sprejeti hitro, saj je 
take globalne probleme, kot jih povzročajo 
emisije iz letalstva, mogoče 
najučinkoviteje reševati z mednarodnim 
pristopom, ki bo vključeval obveznost 
izvajanja enakih ukrepov ali 
uresničevanje istih ciljev z uporabo 
različnih ukrepov. Z globalnim 
dogovorom v okviru organizacije ICAO bi 
imeli največ možnosti za zagotovitev 
dolgoročne trajnosti.  

 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 1 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) Sprejetje Sklepa 377/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta1 je 
omogočilo, da se organizacija ICAO na 
naslednji skupščini približa sklenitvi 
globalnega dogovora. Da bi utrli pot 
sklenitvi takega dogovora in preprečili 
povračilne trgovinske ukrepe, je zaželeno, 
da se določbe o „ustavitvi ure“ začasno 
podaljšajo. 

 __________________ 

 1 Sklep št. 377/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. aprila 2013 
o začasnem odstopanju od 
Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti 
(UL L 113, 24.4.2013, str. 1). 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Zato je zaželeno, da se zahteve iz 
Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta4 začasno štejejo kot 
izpolnjene, kadar se spoštujejo obveznosti 
v zvezi z določenim deležem emisij iz 
letov na letališča v tretje države in s teh 
letališč. Unija pri tem poudarja, da se 
zahteve lahko uporabijo v zvezi z 
določenim deležem emisij iz letov na 
letališča v države Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) in s teh 
letališč, in sicer na enak način kot se lahko 
pravne zahteve uporabijo za več emisij iz 
letov na takšna letališča in z njih. 

(2) Da bi ohranili zagon, dosežen na 
skupščini organizacije ICAO leta 2013, in 
omogočili napredek na njeni bližnji 
skupščini leta 2016, je zato zaželeno, da se 
zahteve iz Direktive 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta4 začasno 
štejejo kot izpolnjene za obdobje do leta 
2016, kadar se spoštujejo obveznosti v 
zvezi z določenim deležem emisij iz letov 
na letališča v tretje države in s teh letališč. 
Unija pri tem poudarja, da se zahteve lahko 
uporabijo v zvezi z določenim deležem 
emisij iz letov na letališča v države 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 
in s teh letališč, in sicer na enak način kot 
se lahko pravne zahteve uporabijo za več 
emisij iz letov na takšna letališča in z njih. 

_______________ ______________ 
4 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 4 Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32). 

parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive 
Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, 
str. 32). 

Obrazložitev 

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. 
Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija 
lahko preučila, ali naj sprejme nadaljnje ukrepe, ki bi odražali rezultate mednarodnih 
pogajanj, in kakšni naj bodo ti ukrepi. Zdaj veljavno odstopanje poteče konec leta 2016, zato 
bosta imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo 
potrebni, saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018. 
 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Da bi ustvarili zaupanje v sistem 
Unije za trgovanje z emisijami (ETS) na 
mednarodni ravni , bi bilo treba prihodke 
od prodaje pravic na dražbi ali enak 
znesek – kjer je to potrebno zaradi 
prevladujočih proračunskih načel držav 
članic, kot sta načeli enotnosti in 
univerzalnosti – uporabiti za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 
za prilagajanje na posledice podnebnih 
sprememb v Uniji in tretjih državah, za 
financiranje raziskav in razvoja s ciljem 
ublažitve in prilagajanja ter za kritje 
stroškov upravljanja tega sistema. 
Prihodke, ustvarjene z dražbo, bi bilo 
treba uporabiti tudi za prevoz z nizkimi 
emisijami. Z iztržkom dražbe bi bilo treba 
financirati zlasti prispevke za Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije ter Zeleni 
podnebni sklad, ustanovljen na podlagi 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC), pa tudi 
za ukrepe za preprečevanje krčenja 
gozdov in lažje prilagajanje držav v 
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razvoju. V sporazumu o učinkovitem 
globalnem tržnem ukrepu na podlagi 
prog, ki bi lahko znatno zmanjšal vpliv 
letalstva na podnebje, bi se morala Unija 
tudi zavezati, da bo vse ustvarjene 
prihodke tega ukrepa dodelila Zelenemu 
podnebnemu skladu, ustanovljenemu na 
podlagi UNFCCC – in tako ravnala v 
skladu z načelom skupne, vendar različne 
odgovornosti in zadevnih zmožnosti –, ter 
mednarodnim prizadevanjem za 
financiranje raziskav in razvoja s ciljem 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v 
letalstvu. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Medtem ko uporaba 
Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na 
prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z 
njih, je organizacija Eurocontrol zaradi 
enostavnega in učinkovitega omejevanja 
uporabe regionalnih tržnih ukrepov v 
obdobju 7 let, dokler ne začne delovati 
globalni tržni ukrep, deleže izračunala na 
podlagi deleža razdalje velikega kroga med 
glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, 
ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj 
oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne 
meni, da bi moral globalni tržni ukrep 
temeljiti na dejanskih razmislekih o 
zračnem prostoru, kot je to v primeru 
prihodov na letališča ali odhodov z njih, je 
pomen deležev omejen na obdobje do 
leta 2020. 

(3) Medtem ko uporaba 
Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na 
prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z 
njih, je organizacija Eurocontrol zaradi 
enostavnega in učinkovitega omejevanja 
uporabe regionalnih tržnih ukrepov v 
obdobju treh let, dokler se na 
39. skupščini organizacije ICAO leta 2016 
ne sprejme globalni tržni ukrep, ki se bo 
uporabljal za večino emisij v 
mednarodnem letalstvu in ga bo mogoče 
ratificirati, deleže izračunala na podlagi 
deleža razdalje velikega kroga med 
glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, 
ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj 
oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne 
meni, da bi moral globalni tržni ukrep 
temeljiti na dejanskih razmislekih o 
zračnem prostoru, kot je to v primeru 
prihodov na letališča ali odhodov z njih, je 
pomen deležev omejen na obdobje do 
leta 2016. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe opozarja na to, da ne bo sprejemljiv kakršen koli globalni tržni ukrep, pač 
pa le tak, ki bo pravno zavezujoč in bo zajel večino emisij. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo 
rezultate dvostranskih in večstranskih 
stikov s tretjimi državami, za katere si bo 
Komisija v imenu Unije še naprej 
prizadevala. 

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo 
rezultate dvostranskih in večstranskih 
stikov s tretjimi državami. Komisija in 
države članice v imenu Unije bi morale v 
dodatnem času, ki je na voljo z 
„ustavitvijo ure“ za še eno leto, zagotoviti, 
da bi bil pristop na podlagi zračnega 
prostora, ki ga bo Unija uporabila v 
prihodnjih letih, mednarodno sprejet med 
tretjimi državami. Ta prizadevanja bi 
morali podpreti tako, da bi tretjim 
državam ponudili skupen pristop za 
uporabo prihodkov, na primer za 
mednarodno podnebno politiko ali skupne 
raziskovalne in razvojne projekte, 
namenjene reševanju problema emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva. Države 
članice bi morale prihodke iz nacionalnih 
davkov in pristojbin, ki se zaračunajo 
potnikom, uporabiti tudi za doseganje 
napredka v mednarodnih pogajanjih ter 
pogajanjih s tretjimi državami. 
 

 
 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Odstopanja, določena v tej direktivi, 
zadevajo le emisije iz dejavnosti letalstva 
do leta 2016, Unija pa jih vzpostavlja z 
namenom, da bi lahko sklenili sporazum o 
sprejetju globalnega tržnega ukrepa, ki ga 
bo mogoče ratificirati na 39. skupščini 
organizacije ICAO. Nadaljnje 
zakonodajno ukrepanje bo potrebno, le če 
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bo leta 2016 ta ukrep sprejet. Komisija bi 
zato morala po skupščini organizacije 
ICAO leta 2016 Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti celovito poročilo ter po 
potrebi čim prej predlagati ukrepe glede 
na rezultate skupščine. Če bodo tretje 
države sprejele uskladitev s sistemom 
Unije za trgovanje z emisijami ali 
enakovredne ukrepe, bi bilo treba 
odstopanja, določena v tej direktivi, 
ustrezno prilagoditi. 

 
 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Unija bi morala v pogajanja o 
letalskih sporazumih s tretjimi državami 
vedno vključiti vprašanje trgovanja z 
emisijami v letalstvu. 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 9  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije 
za lete na letališča v tretje države in s teh 
letališč ali uporaba alternativnega pristopa 
s strani operatorjev bi se morala nanašati 
na emisije od leta 2014, zato da imajo 
operatorji čas za razumevanje teh pristopov 
pri načrtovanju letalskih dejavnosti. 

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije 
za lete na letališča v tretje države in s teh 
letališč ali uporaba alternativnega pristopa 
s strani operatorjev bi se morala nanašati 
na emisije od leta 2014 do leta 2016, zato 
da bi imeli operatorji čas za razumevanje 
teh pristopov pri načrtovanju letalskih 
dejavnosti. 

Obrazložitev 

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. 
Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija 
lahko preučila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, ki bi odražali rezultate mednarodnih pogajanj, 
in kakšni naj bodo ti ukrepi. Če bo zdaj veljavno odstopanje poteklo konec leta 2016, bosta 
imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo ti potrebni, 
saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, 
ki bo v uporabi od leta 2020, je treba 
emisije iz letov v države v razvoju in iz teh 
držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v 
dejavnostih mednarodnega civilnega 
letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja od 
2014 do 2020. Države, ki se za namene 
tega predloga obravnavajo kot države v 
razvoju, bi morale biti tiste, ki imajo v času 
sprejema tega predloga prednostni dostop 
do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 
978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, 
torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 
ni uvrstila med države z visokim ali višjim 
srednjim dohodkom. 

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, 
ki bo v uporabi od leta 2020, je treba 
emisije iz letov v države v razvoju in iz teh 
držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v 
dejavnostih mednarodnega civilnega 
letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja 
od 2014 do 2016. Države, ki se za namene 
tega predloga obravnavajo kot države v 
razvoju, bi morale biti tiste, ki imajo v času 
sprejema tega predloga prednostni dostop 
do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 
978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, 
torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 
ni uvrstila med države z visokim ali višjim 
srednjim dohodkom. 

Obrazložitev 

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. 
Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija 
lahko preučila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, ki bi odražali rezultate mednarodnih pogajanj, 
in kakšni naj bodo ti ukrepi. Če bo zdaj veljavno odstopanje poteklo konec leta 2016, bosta 
imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo potrebni, 
saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018.  
 
 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 10 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Tudi pri letih med najbolj 
oddaljenimi regijami, navedenimi v 
členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU), in celino EGP, bi bilo 
treba uporabiti regionalni tržni pristop. 
Do začetka veljavnosti globalnega tržnega 
ukrepa bi morala deleže izračunati 
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organizacija Eurocontrol na podlagi 
deleža razdalje velikega kroga med 
glavnimi letališči v EGP in v najbolj 
oddaljenih regijah, ki ne presega razdalje 
12 milj od najbolj oddaljene točke celine 
EGP. 

 
 

 Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Po zasedanju skupščine organizacije 
ICAO leta 2016 bi Komisija morala 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložiti poročilo, da se zagotovi, da se 
lahko upošteva razvoj na mednarodni 
ravni in obravnavajo vprašanja v zvezi z 
uporabo odstopanja. 

črtano 

 
 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka -1 (novo) 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 3 d – odstavek 4  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 3d se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim: 

 „4. Države članice uporabijo prihodke od 
trgovanja s pravicami na dražbi za 
prizadevanja v boju proti podnebnim 
spremembam, zlasti na mednarodni ravni, 
in sicer za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov in prilagajanje držav 
v razvoju na posledice podnebnih 
sprememb, pa tudi za financiranje 
raziskav in razvoja, namenjenih ublažitvi 
in prilagajanju, predvsem na področju 
aeronavtike in letalskega prevoza. 
Prihodki od prodaje na dražbi se 
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uporabijo tudi za prevoz z nizkimi 
emisijami. Iztržki dražbe se uporabijo tudi 
za financiranje prispevkov za Svetovni 
sklad za energetsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije in Zeleni 
podnebni sklad, ustanovljen na podlagi 
UNFCCC, ter ukrepov za preprečevanje 
krčenja gozdov. 

 Države članice redno obveščajo Komisijo 
o ukrepih, sprejetih na podlagi prvega 
pododstavka.“ 

 
 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vse emisije iz letov v države zunaj 
Evropskega gospodarskega prostora in iz 
teh držav v letu 2013; 

(a) vse emisije iz letov v države zunaj 
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 
in iz teh držav v letu 2013; 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) emisije iz letov v države zunaj 
Evropskega gospodarskega prostora in iz 
teh držav v vsakem koledarskem letu med 
letom 2014 in letom 2020, kadar je 
operator takih letov predal pravice v skladu 
z deleži svojih preverjenih emisij iz 
navedenih letov, navedenih v skladu s 
Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z 
odstavkom 6; 

(b) emisije iz letov v države zunaj EGP in 
iz teh držav v vsakem koledarskem letu 
med letom 2014 in letom 2016, kadar je 
operator takih letov predal pravice v skladu 
z deleži svojih preverjenih emisij iz 
navedenih letov, navedenih v skladu s 
Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z 
odstavkom 6; 

 

Predlog spremembe  16 
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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) do začetka veljavnosti globalnega 
tržnega ukrepa emisije iz letov med 
najbolj oddaljenimi regijami, navedenimi 
v členu 349 PDEU, in celino EGP v 
vsakem koledarskem letu, pri čemer je 
operater takih letov za namen ustreznega 
upoštevanja deleža letov v evropskem 
zračnem prostoru predal pravice v skladu 
z deleži, ki jih izračuna organizacija 
Eurocontrol na podlagi deleža razdalje 
velikega kroga med glavnimi letališči na 
celini EGP in v najbolj oddaljenih 
regijah, ki ne presega razdalje 12 milj od 
najbolj oddaljene točke EGP ali ki je 
izračunana v skladu z odstavkom 6; 

 
 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem 
koledarskem do leta 2020 opravi 
nekomercialni operator zrakoplovov, kadar 
so emisije, za katere je v koledarskem letu 
odgovoren navedeni operator zrakoplovov, 
manjše od 1000 ton; 

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem 
koledarskem do leta 2016 opravi 
nekomercialni operator zrakoplovov, kadar 
so emisije, za katere je v koledarskem letu 
odgovoren navedeni operator zrakoplovov, 
manjše od 1000 ton; 

 
 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 2  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Preverjene emisije iz odstavka 1(b), 
izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za 
namene člena 11a ter členov 12 in 14 
obravnavajo kot preverjene emisije 
operatorja zrakoplovov. 

Preverjene emisije iz odstavka 1(b) in (ba), 
izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za 
namene člena 11a ter členov 12 in 14 
obravnavajo kot preverjene emisije 
operatorja zrakoplovov. 
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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice glede dejavnosti od 
leta 2013 do leta 2020 objavijo število 
pravic za letalstvo, dodeljenih vsakemu 
operatorju do [vstaviti datum 4 mesece po 
začetku veljavnosti te direktive]. 

Države članice glede dejavnosti od leta 
2013 do leta 2016 objavijo število pravic 
za letalstvo, dodeljenih vsakemu 
operatorju, do [UL: vstaviti datum 4 
mesece po začetku veljavnosti te direktive]. 
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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število 
pravic, ki jih za obdobje 2013–2020 na 
dražbi proda vsaka država članica, 
zmanjša, tako da ustreza deležu njenih 
dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz 
uporabe člena 28(a) do (c). 

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število 
pravic, ki jih za obdobje 2013–2016 na 
dražbi proda vsaka država članica, 
zmanjša, tako da ustreza deležu njenih 
dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz 
uporabe točk (a) do (c) odstavka 1. 
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Predlog direktive 
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Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 
14(3) za lete v države članice zunaj EGP in 
iz teh držav se lahko operator zrakoplovov 
odloči, da ne bo poročal o emisijah z 
uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te 
emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun 
mora upoštevati podatke iz orodja za 
majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila 
Komisija in je podatke vanj vnesla 
organizacija Eurocontrol iz svojega sistema 
za podporo ETS. Pristojni organ mora o 
vseh teh izračunih poročati Komisiji. 
Izračuni emisij, opravljeni v takšnih 
okoliščinah, se obravnavajo kot preverjene 
emisije operatorja zrakoplovov za namene 
členov 11a, 12, 14 in 28a. 

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in 
člena 14(3) za lete v države članice zunaj 
EGP in iz teh držav ter za lete na letališče, 
ki se nahaja v kateri od najbolj oddaljenih 
regij, in z njega se lahko operator 
zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o 
emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, 
zato da te emisije izračuna pristojni organ. 
Ta izračun mora upoštevati podatke iz 
orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je 
odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla 
organizacija Eurocontrol iz svojega sistema 
za podporo ETS. Pristojni organ mora o 
vseh teh izračunih poročati Komisiji. 
Operaterja se obvesti o rezultatu 
izračunov pristojnega organa, izračuni 
emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, pa 
se obravnavajo kot preverjene emisije 
operatorja zrakoplovov za namene 
členov 11a, 12, 14 in 28a. 
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Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija bo po skupščini 
organizacije ICAO v letu 2016 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročala 
o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega 
ukrepa, ki se bo za emisije začel 
uporabljati od leta 2020 dalje, po potrebi 
skupaj s predlogi. 

7. Komisija vsako leto poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
napredku pri pogajanjih in pripravah na 
skupščino ICAO leta 2016 ter o svojih 
prizadevanjih, da bi bil pristop na podlagi 
zračnega prostora mednarodno sprejet 
med tretjimi državami. Komisija bo po 
skupščini organizacije ICAO v letu 2016 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročala 
tudi o doseženih rezultatih skupščine. Če 
bo sprejet globalni tržni ukrep, ki ga bo 
mogoče ratificirati, bo poročilo po potrebi 
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vsebovalo tudi predloge, s katerimi bi se 
odzvali na ta razvoj dogodkov. K 
predlogom bi bilo treba priložiti podrobne 
ocene učinka. 

Če se globalni ukrep od leta 2020 ne bo 
začel uporabljati, se bo v navedenem 
poročilu proučilo ustrezno področje 
uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v 
države zunaj EGP in iz njih od leta 2020 
dalje ob nadaljnji odsotnosti takega 
globalnega ukrepa. Komisija v svojem 
poročilu tudi preuči rešitve za druge 
posledice, do katerih lahko pride zaradi 
uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem 
ohranjanju enake obravnave vseh 
operatorjev na isti progi.“ 

Če se globalni ukrep od leta 2020 ne bo 
začel uporabljati, se bo v navedenem 
poročilu proučilo ustrezno področje 
uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v 
države zunaj EGP in iz njih od leta 2016 
dalje ob nadaljnji odsotnosti takega 
globalnega ukrepa. Komisija v svojem 
poročilu tudi preuči rešitve za druge 
posledice, do katerih lahko pride zaradi 
uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem 
ohranjanju enake obravnave vseh 
operatorjev na isti progi.“ 
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Predlog direktive 
Priloga 
Direktiva 2003/87/ES 
Priloga II c – obrazložitveni del – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za obdobje od leta 2014 do leta 2020 in 
brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo 
v uporabi od leta 2020, je delež, ki se 
uporablja za lete med državami članicami 
EGP in državami v razvoju, katerih delež 
vseh tonskih kilometrov iz mednarodnega 
civilnega letalstva je pod 1 %, enak nič. 
Države, ki se za namene tega predloga 
obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, 
ki imajo v času sprejema tega predloga 
prednostni dostop do trga Unije v skladu z 
Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih 
Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med 
države z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom. 

Za obdobje od leta 2014 do leta 2016 in 
brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo 
v uporabi od leta 2020, je delež, ki se 
uporablja za lete med državami članicami 
EGP in državami v razvoju, katerih delež 
vseh tonskih kilometrov iz mednarodnega 
civilnega letalstva je pod 1 %, enak nič. 
Države, ki se za namene tega predloga 
obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, 
ki imajo v času sprejema tega predloga 
prednostni dostop do trga Unije v skladu z 
Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih 
Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med 
države z visokim ali višjim srednjim 
dohodkom. 
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Predlog direktive 
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Priloga 
Direktiva 2003/87/ES 
Priloga II c – obrazložitveni del – odstavek 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Tudi delež emisij iz člena 28a za lete v 
najbolj oddaljene regije in iz njih se 
izračuna v skladu s spodnjo 
razpredelnico, ki se pred sprejetjem 
dopolni z deleži, ki se smiselno določijo z 
uporabo iste enačbe na podlagi najboljših 
razpoložljivih podatkov, tudi s pomočjo 
organizacije Eurocontrol. 
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Predlog direktive 
Priloga 
Direktiva 2003/87/ES 
Priloga II c – tabela – vrstica 37  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kitajska vključno s Hong Kongom, 
Macaom in Tajvanom 

KITAJSKA vključno s Hongkongom in 
Macaom 
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Predlog direktive 
Priloga 
Direktiva 2003/87/ES 
Priloga II c – tabela – vrstica 147 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 TW TAJVAN 
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Predlog direktive 
Priloga II c – tabela – za zadnjo vrstico – vrstice 172 a - 172 i (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Guadeloupe 

 Francoska Gvajana 

 Martinik 

 Reunion 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Azori  

 Madeira 

 Kanarski otoki 

 
 
 
 


