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8.9.2017 A8-0258/36 

Predlog spremembe  36 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Predlog uredbe 

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

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 3d – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1a) V členu 3d se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

2.  Od 1. januarja 2013 se 15 % pravic 

ponudi na dražbi. Ta odstotek se lahko 

poveča v okviru splošnega pregleda te 

direktive. 

2.  Od 1. januarja 2021 se 50 % pravic 

ponudi na dražbi, če te niso potrebne za 

preprečitev uporabe člena 10a(5) med 

letoma 2021 in 2030, sicer se uporabijo 

v ta namen. 

Or. en 



 

AM\1133933SL.docx  PE605.642v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.9.2017 A8-0258/37 

Predlog spremembe  37 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28 b – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če iz poročila izhaja, da je raven 

izvršljivosti, preglednosti in upravljanja 

na dovolj visoki ravni za globalni tržni 

ukrep, da so zahteve glede kakovosti 

nadomestil za izpust ogljika zadostne, 

da so pravila za spremljanje, poročanje 

in preverjanje emisij zanesljiva in da je 

zagotovljeno enako obravnavanje linij, 

Komisija predlaga podaljšanje trajanja 

tega odstopanja za 15 let, če je to 

primerno. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Predlog spremembe  38 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 

trgovanja z emisijami (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 

trgovanja z emisijami (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 med drugim platformo za 

izmenjavo dobrih praks in preteklih 

izkušenj v sektorju mobilnosti z nizkimi 

emisijami med državami članicami.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Predlog spremembe  39 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 

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 

(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. Sodišče je v 

svoji sodbi z dne 21. decembra 1a 

odločilo, da vključitev letov zunaj EGP 

v EU ETS ne krši mednarodnega 

prava. Poleg tega so se v letih 2004 in 

2008 države članice ponovno zavezale 

k 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. Da bi pospešila 
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in z njih od 1. januarja 2017 dalje po 

pregledu, določenem v navedeni uredbi. 

napredek v okviru Mednarodne 

organizacije civilnega 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. 

_________________ 

1a Sodba Sodišča z dne 21. decembra 2011 

v zadevi Air Transport Association of 

America in drugi proti Secretary of State 

for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Predlog spremembe  40 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 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 

(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, naj bi bili standardi in 

priporočene prakse ICAO za dopolnitev 

omenjene resolucije in izvajanje 

globalnega sistema po načrtih sprejeti 

v letu 2018. 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 podaljšati do leta 2021, 

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. Za zmanjšanje 

emisij CO2 iz letalskega sektorja bo 

Unija še naprej podpirala prizadevanja 

držav članic, da bi prihodke, ustvarjene 
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ustrezni količini iz leta 2016 in 

sorazmerna z zmanjšano obveznostjo 

predaje. 

z dražbo pravic, uporabili za projekte, 

kot so SESAR, Čisto nebo in druge 

inovativne projekte. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Predlog spremembe  41 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

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 



 

AM\1133933SL.docx  PE605.642v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

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. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Predlog spremembe  42 

Peter Liese 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0258/2017 

Julie Girling 

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja 

uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)Direktiva 2003/87/ES 

Člen 3 d  – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-1d) 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 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. “ 

„Vsi prihodki se porabijo 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, za kritje 

stroškov v zvezi z upravljanjem sistema 

Unije ter za financiranje 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 

zračne plovbe in uporabo zračnega 

prostora. Prihodke z dražbe se lahko 

uporabi tudi za financiranje prispevkov v 

Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 

in obnovljive vire energije ter za ukrepe za 



 

AM\1133933SL.docx  PE605.642v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

preprečevanje krčenja gozdov. Posebno 

pozornost je treba nameniti državam 

članicam, ki prihodke uporabljajo za 

sofinanciranje raziskovalnih in 

inovacijskih programov ali pobud v okviru 

devetega okvirnega programa za 

raziskave. Države članice obvestijo 

Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi 

tega odstavka. Preglednost uporabe 

prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic v 

skladu s to direktivo, je temeljna za 

podporo zavez Unije.“ 

Or. en 

 

 


