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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje 

 

Podnebne spremembe so problem svetovnih razsežnosti, zato ga je treba reševati na svetovni 

ravni. Odločitev o vključitvi letalstva v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je bila 

sprejeta zaradi počasnega napredovanja postopka v okviru Mednarodne organizacije civilnega 

letalstva (ICAO) in se je takrat zdela pravilna. Zdelo se je tudi, da bi lahko bila zgled drugim 

in bi mednarodno skupnost lahko spodbudila k opredelitvi resnično globalne rešitve. Takrat je 

veliko držav že načrtovalo tržne ukrepe, vendar se je dogovor na svetovni ravni zdel še zelo 

oddaljen. Vendar je po sprejetju sistema EU ETS za letalstvo uvedba določil sistema tudi za 

prevoznike iz tretjih držav takoj povzročila veliko zaskrbljenost , kmalu zatem pa so se jasno 

pokazale njene posledice. V času izvajanja sistema EU ETS za letalstvo od začetka leta 2012 

so tretje države proti državam članicam in njihovim letalskim družbam uvedle povračilne 

ukrepe, ki so v veliki meri oslabili konkurenčnost in možnosti letalskih družb za rast. Zaradi 

teh ukrepov in očitne nepripravljenosti tretjih držav za sodelovanje in upoštevanje sistema EU 

ETS je EU začasno ustavila njegovo izvajanje za tretje države (ukrep „Stop the clock‟), kar se 

je odtlej izkazalo za pravilno in modro odločitev.  

 

Sedanje stanje 

 

Pripravljavka mnenja meni, da je več razlogov, zakaj je treba dopustiti, da se postopek v 

okviru ICAO razvije po mirni poti, ne da bi tretjim državam še naprej poskušali nalagati 

notranjo zakonodajo EU, kar bi ogrozilo sam postopek v okviru ICAO, obenem pa bi države 

članice in letalske družbe v EU izpostavilo tveganju nadaljnjih povračilnih ukrepov in 

trgovinskih vojn. Prvi je, da so bile sprejete odločitve o globalnem tržnem ukrepu in je 

postopek v fazi izvajanja. Globalno rešitev je mogoče doseči samo v okviru ICAO. Drugi 

razlog je, da globalni mehanizem prvič aktivno podpirajo tudi države zunaj EU in glavni 

akterji. Nazadnje pa globalno rešitev, katere uresničitev je bliže kot kdajkoli, podpirajo tudi 

vse zainteresirane strani, vključno z letalskimi prevozniki in letalsko industrijo. Države so 

sedaj pripravljene ter bolj vključene in voljne doseči dogovor. Poleg tega je ICAO jasno 

zavrnil predlog EU o zračnem prostoru. 

 

Zaključek 

 

Pripravljavka mnenja meni, da mora EU iz navedenih razlogov aktivno spodbujati globalni 

dogovor in prenehati z enostranskimi ukrepi, zaradi katerih bo proces le nazadoval. Izogibati 

se mora vsem ukrepom, ki bi jih njeni mednarodni partnerji razumeli kot nekonstruktivne in 

bi ovirali pogajanja v okviru ICAO. Vsa poročila tretjih držav glede tega predloga kažejo 

nasprotno, zato pripravljavka mnenja predlaga, da se ukrep začasne ustavitve izvajanja za 

države zunaj EGP nadaljuje do leta 2016. Obenem bi v tem obsegu EU ETS EU še naprej 

ohranila vodilno vlogo pri zgodnjem ukrepanju za omejitev emisij iz letalstva. Čeprav ima EU 

izključno pravico do sprejemanja zakonodaje na svojem ozemlju, pripravljavka mnenja meni, 

da to ni pravi pristop, če res želimo doseči globalno rešitev. Diplomacija na področju 

podnebja pomeni, da morajo vse udeležene strani sodelovati, da bi s skupnimi močmi dosegle 

skupni cilj. Poleg doseganja globalne rešitve mora biti prednostna naloga EU zagotoviti 
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dobrobit, konkurenčnost in operativne možnosti njene letalske industrije v tej zelo 

konkurenčni panogi.  

 

Iz zgoraj omenjenih razlogov pripravljavka mnenja predlaga nadaljevanje ukrepa začasne 

ustavitve izvajanja za države zunaj EGP do generalne skupščine ICAO leta 2016, da bi 

dosegli resnično globalno rešitev, ki bo zares koristila podnebju in vsem vključenim akterjem. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji 

mednarodni sporazum, da bi nadzorovala 

vplive toplogrednih plinov iz letalstva, 

medtem pa z neodvisnim ukrepanjem 

omejuje vpliv podnebnih sprememb iz 

letalskih dejavnosti na letališča in z 

letališč v Uniji. Za zagotovitev, da se ti 

cilji medsebojno dopolnjujejo in si ne 

nasprotujejo, je primerno upoštevati 
razvoj na mednarodnih forumih in stališča, 

sprejeta na teh forumih, pri tem pa zlasti 

upoštevati resolucijo, ki vsebuje 

„Konsolidirano izjavo o nadaljevanju 

politik in praks organizacije ICAO v zvezi 

z okoljsko zaščito“, sprejeto na 

38. zasedanju skupščine Mednarodne 

organizacije za civilno letalstvo (ICAO). 

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji 

mednarodni sporazum, da bi nadzorovala 

vplive toplogrednih plinov iz letalstva. 

Poleg tega se upoštevajo razvoj na 

mednarodnih forumih in stališča, sprejeta 

na teh forumih, pri tem pa zlasti resolucija, 

ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o 

nadaljevanju politik in praks organizacije 

ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto 

na 38. zasedanju skupščine Mednarodne 

organizacije za civilno letalstvo (ICAO). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Zato je zaželeno, da se zahteve iz 

Direktive 2003/87/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta 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. 

črtano 

__________________  

Direktiva 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 o 

spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 

(UL L 275, 25.10.2003, str. 32). 

 

Obrazložitev 

Uvodna izjava je odveč, saj se področje uporabe direktive omeji le na lete znotraj EGP. 

 

Predlog spremembe  3 

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 

črtano 
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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. 

Obrazložitev 

Uvodna izjava je odveč, saj se področje uporabe direktive omeji le na lete znotraj EGP. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Da se določi delež preverjenih emisij 

za lete na letališča v tretje države in s teh 

letališč, je treba poznati celotne emisije iz 

letov. Toda emisije, ki niso zajete v 

navedenem deležu, niso upoštevane. 

črtano 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Kar zadeva lete v in iz tretjih držav, bi 

operator zrakoplovov moral imeti 

možnost, da se odloči, da ne bo poročal o 

preverjenih emisijah iz teh letov, ampak se 

bo namesto tega zanesel na določitev 

ocenjenih emisij, ki ne nastanejo izven 

držav članic EGP zaradi takšnih letov, ta 

določitev pa je kolikor je možno natančna. 

črtano 
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Predlog spremembe  6 

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. 

črtano 

 

Predlog spremembe  7 

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, 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. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a - odstavek 1 - pododstavek 1 - točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

vse emisije iz letov v države zunaj 

Evropskega gospodarskega prostora in iz 

teh držav v letu 2013; 

vse emisije iz letov v države zunaj 

Evropskega gospodarskega prostora in iz 

teh držav za vsako koledarsko leto, začenši 

z letom 2013 do vključno leta 2020; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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; 

črtano 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

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. 

črtano 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1 
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Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar so skupne letne emisije operatorja 

zrakoplovov nižje od 25 000 ton, se 

njegove emisije z odstopanjem od člena 3g, 

členov 12 in 15 ter člena 18a štejejo za 

preverjene emisije, če so določene z 

uporabo orodja za majhne onesnaževalce, 

ki ga je odobrila Komisija in je podatke 

vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz 

svojega sistema za podporo ETS, države 

članice pa lahko za nekomercialne 

operatorje zrakoplovov izvajajo 

poenostavljene postopke, če njihova 

natančnost ni manjša od tiste, ki jo 

zagotavlja tako orodje. 

Kadar so skupne letne emisije operatorja 

zrakoplovov nižje od 25 000 ton, se 

njegove emisije z odstopanjem od člena 3g, 

členov 12 in 15 ter člena 18a štejejo za 

preverjene emisije, če so določene z 

uporabo podatkov sistema za podporo ETS 

organizacije Eurocontrol, države članice 

pa lahko za nekomercialne operatorje 

zrakoplovov izvajajo poenostavljene 

postopke, če njihova natančnost ni manjša 

od tiste, ki jo zagotavlja tako orodje. 

Obrazložitev 

Vloga orodja za majhne onesnaževalce v tem kontekstu ni samoumevna, saj je poročilo o 

emisijah mogoče pridobiti prek sistema za podporo ETS, če ima prevoznik licenco za njegovo 

uporabo. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 28a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 

črtano 
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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. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Priloge se spremenijo, kot je določeno 

v Prilogi k tej direktivi. 

črtano 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Priloga  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 
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