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Predlog spremembe 47
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(16) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje 
z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih 
oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in 
sajastih delcev. IPCC je ocenil, da je 
celotni vpliv letalstva zdaj približno dva-
do štirikrat večji kot učinek njihovih 
preteklih emisij ogljikovega dioksida. 
Nedavne raziskave Skupnosti kažejo, da bi 
bil lahko celotni vpliv letalstva približno 
dvakrat večji od vpliva samega ogljikovega 
dioksida. Vendar nobena od teh ocen ne 
upošteva zelo negotovih učinkov cirusov. 
V skladu s členom 174(2) Pogodbe mora 
okoljska politika Skupnosti temeljiti na 
previdnostnem načelu. Dokler ne bo 
dosežen znanstveni napredek, bi bilo treba 
vse vplive letalstva obravnavati v največji 
možni meri. Emisije dušikovih oksidov 
bodo obravnavane v okviru druge 
zakonodaje, ki jo bo Komisija predložila v 
letu 2008.

(16) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje 
z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih 
oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in 
sajastih delcev. IPCC je ocenil, da je 
celotni vpliv letalstva zdaj približno dva-
do štirikrat večji kot učinek njihovih 
preteklih emisij ogljikovega dioksida. 
Nedavne raziskave Skupnosti kažejo, da bi 
bil lahko celotni vpliv letalstva približno 
dvakrat večji od vpliva samega ogljikovega 
dioksida. Vendar nobena od teh ocen ne 
upošteva zelo negotovih učinkov cirusov. 
Ker mora okoljska politika v skladu s 
členom 174(2) Pogodbe temeljiti na 
previdnostnem načelu, bi bilo treba vse 
vplive letalstva obravnavati v največji 
možni meri. Organi, pristojni za vodenje 
zračnega prometa, morajo z učinkovitimi 
ukrepi preprečevati nastanek
kondenzacijskih sledi in cirusov, in sicer s 
spremembo zračnih poti, tako da nobeni 
leti več ne potekajo skozi območja, v 
katerih zaradi posebnih atmosferskih 
razmer obstaja nevarnost nastanka 
takšnih oblakov. Poleg tega morajo ti 
organi odločno spodbujati raziskave v 
zvezi z nastankom kondenzacijskih sledi 
in cirusov, vključno z ukrepi za zajezitev 
(npr. gorivo, motorji, vodenje zračnega 
prometa), ki nimajo negativnih vplivov na 
druge okoljske cilje. V pričakovanju 
drugih pravnih instrumentov, ki jih 
predlaga Komisija in ki zlasti obravnavajo 
težavo emisij dušikovih oksidov v zračnem 
prometu, je treba za vsako sproščeno tono 
CO2 prišteti multiplikacijske učinke.

Or. de
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 10 in 65).

Predlog spremembe 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
bi bilo treba določiti usklajeno metodo za 
določanje skupne količine pravic, ki bo 
izdana, in za razdeljevanje pravic 
operatorjem zrakoplovov. Delež pravic bo 
dodeljen na dražbi v skladu s pravili, ki jih 
bo pripravila Komisija. Treba bi bilo 
določiti posebno rezervo pravic, da bi 
novim operatorjem zrakoplovov zagotovili 
dostop do trga in da bi pomagali 
operatorjem zrakoplovov, kadar pri svojih 
dejavnostih dosežejo visok porast števila 
tonskih kilometrov. Operatorjem 
zrakoplovov, ki prenehajo delovati, bi se 
morale pravice izdajati do konca obdobja, 
za katerega so jim že bile dodeljene pravice 
brez obveznosti plačila.

(17) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
bi bilo treba določiti usklajeno metodo za 
določanje skupne količine pravic, ki bo 
izdana, in za razdeljevanje pravic 
operatorjem zrakoplovov. Delež pravic bo 
dodeljen na dražbi v skladu s pravili, ki jih 
bo pripravila Komisija. Od leta 2013 
naprej se vse pravice ponudijo na dražbi.
Treba bi bilo določiti posebno rezervo 
pravic, da bi novim operatorjem 
zrakoplovov zagotovili dostop do trga in da 
bi pomagali operatorjem zrakoplovov, 
kadar pri svojih dejavnostih dosežejo visok 
porast števila tonskih kilometrov. 
Operatorjem zrakoplovov, ki prenehajo 
delovati, bi se morale pravice izdajati do 
konca obdobja, za katerega so jim že bile 
dodeljene pravice brez obveznosti plačila.

Or. en

(predloga sprememb 75 in 87, sprejeta v prvi obravnavi) 

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
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direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Predlog spremembe 49
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(17) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
bi bilo treba določiti usklajeno metodo za 
določanje skupne količine pravic, ki bo 
izdana, in za razdeljevanje pravic 
operatorjem zrakoplovov. Delež pravic bo 
dodeljen na dražbi v skladu s pravili, ki jih 
bo pripravila Komisija. Treba bi bilo 
določiti posebno rezervo pravic, da bi 
novim operatorjem zrakoplovov zagotovili 
dostop do trga in da bi pomagali 
operatorjem zrakoplovov, kadar pri svojih 
dejavnostih dosežejo visok porast števila 
tonskih kilometrov. Operatorjem 
zrakoplovov, ki prenehajo delovati, bi se 
morale pravice izdajati do konca obdobja, 
za katerega so jim že bile dodeljene pravice 
brez obveznosti plačila.

(17) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
bi bilo treba določiti usklajeno metodo za 
določanje skupne količine pravic, ki bo 
izdana, in za razdeljevanje pravic 
operatorjem zrakoplovov. Treba bi bilo 
določiti posebno rezervo pravic, da bi 
novim operatorjem zrakoplovov zagotovili 
dostop do trga in da bi pomagali 
operatorjem zrakoplovov, kadar pri svojih 
dejavnostih dosežejo visok porast števila 
tonskih kilometrov. Operatorjem 
zrakoplovov, ki prenehajo delovati, bi se 
morale pravice izdajati do konca obdobja, 
za katerega so jim že bile dodeljene pravice 
brez obveznosti plačila.

Or. en

Predlog spremembe 50
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(17a) Letalstvo je energetsko intenziven 
industrijski sektor, kot je določeno v 
direktivi Sveta 2003/96/ES. Zaradi 
odsotnosti ustreznega nadomestnega 
goriva je letalstvo pri oskrbi z energijo 
povsem odvisno od kerozina in ima 
najvišje stroške zmanjševanja med vsemi 
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industrijskimi sektorji. Poleg tega je 
sposobnost letalskih družb, da stroške 
pravic prenesejo na svoje stranke, zelo 
omejena.
Letalstvo je izpostavljeno mednarodni 
konkurenci, zato obstajajo resna tveganja 
odstopanja pri prometu in uhajanja 
ogljika, dokler se ne doseže dogovor o 
globalnih ukrepih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz letalstva. Takšna 
tveganja bi bila še večja, če bi za letalski 
sektor v okviru sistema trgovanja z 
emisijami EU veljala visoka raven dražbe.
Zato mora dražba služiti le kritju 
upravnih stroškov sistema trgovanja z 
emisijami iz letalstva.

Or. en

Predlog spremembe 51
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu 
človekovih dejavnosti na podnebne 
spremembe in vpliv emisij toplogrednih 
plinov iz zrakoplovov na okolje je mogoče 
zajeziti z ukrepi za obvladovanje 
podnebnih sprememb v EU in tretjih 
državah ter s financiranjem raziskav in 
razvoja za zajezitev in prilagoditev. Države 
članice odločajo o vprašanjih nacionalne 
javne porabe v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Brez poseganja v to stališče 
bi se morali prihodki, ustvarjeni z dražbo 
pravic, ali enak znesek, kadar je to 
potrebno zaradi prevladujočih 
proračunskih načel držav članic, kot sta 
enotnost in univerzalnost, uporabiti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagoditev na vplive podnebnih 
sprememb v EU in tretjih državah, 

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu 
človekovih dejavnosti na podnebne 
spremembe in vpliv emisij toplogrednih 
plinov iz zrakoplovov na okolje je mogoče 
zajeziti z ukrepi za obvladovanje 
podnebnih sprememb v EU in tretjih 
državah ter s financiranjem raziskav in 
razvoja za zajezitev in prilagoditev. Države 
članice odločajo o vprašanjih nacionalne 
javne porabe v skladu z načelom 
subsidiarnosti. 
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financiranje raziskav in razvoja za 
zajezitev in prilagoditev ter za kritje 
stroškov upravljanja sistema. To bi lahko 
vključevalo ukrepe za spodbujanje okolju 
prijaznega prometa. Z iztržkom dražbe bi 
bilo treba financirati zlasti prispevke za 
Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije ter ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju. Določbe te 
direktive o uporabi prihodkov ne bi smele 
posegati v odločitve o uporabi prihodkov, 
ustvarjenih na dražbi pravic v širšem 
smislu splošnega pregleda Direktive 
2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu 
človekovih dejavnosti na podnebne 
spremembe in vpliv emisij toplogrednih 
plinov iz zrakoplovov na okolje je mogoče 
zajeziti z ukrepi za obvladovanje
podnebnih sprememb v EU in tretjih 
državah ter s financiranjem raziskav in 
razvoja za zajezitev in prilagoditev. Države 
članice odločajo o vprašanjih nacionalne 
javne porabe v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Brez poseganja v to 
stališče bi se morali prihodki, ustvarjeni z 
dražbo pravic, ali enak znesek, kadar je to 
potrebno zaradi prevladujočih 
proračunskih načel držav članic, kot sta 
enotnost in univerzalnost, uporabiti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagoditev na vplive podnebnih 
sprememb v EU in tretjih državah, 
financiranje raziskav in razvoja za 

(19) Letalstvo prispeva k skupnemu vplivu 
človekovih dejavnosti na podnebne 
spremembe. Iztržek dražbe pravic je treba 
uporabiti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, prilagoditev na vplive 
podnebnih sprememb v EU in tretjih 
državah, zlasti državah v razvoju, ter 
financiranje raziskav in razvoja za 
zajezitev in prilagoditev. Z iztržkom 
dražbe bi bilo treba financirati zlasti 
prispevke za Svetovni sklad za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije ter 
ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov.
Da bi se do neke mere zmanjšala 
obremenitev državljanov, je treba iztržek 
dražbe uporabiti tudi za zmanjšanje 
davkov in taks okolju prijaznemu 
prometu, kot sta železnica in avtobus. 
Poleg tega je iztržek treba uporabiti za 
kritje upravičenih stroškov držav članic 
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zajezitev in prilagoditev ter za kritje 
stroškov upravljanja sistema. To bi lahko 
vključevalo ukrepe za spodbujanje okolju 
prijaznega prometa. Z iztržkom dražbe bi 
bilo treba financirati zlasti prispevke za 
Svetovni sklad za energetsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije ter ukrepe za 
preprečevanje krčenja gozdov in lažje 
prilagajanje držav v razvoju. Določbe te 
direktive o uporabi prihodkov ne bi smele 
posegati v odločitve o uporabi prihodkov, 
ustvarjenih na dražbi pravic v širšem 
smislu splošnega pregleda Direktive 
2003/87/ES.

pri izvajanju te direktive. Države članice 
lahko iztržek uporabijo tudi za zajezitev 
ali celo odpravljanje vsakršne težave, 
povezane z dostopnostjo in 
konkurenčnostjo najbolj oddaljenih regij 
ter z izvajanjem te direktive. Države 
članice obvestijo Komisijo o ukrepih, 
sprejetih v zvezi s tem.

Or. en

(predlog spremembe 14, sprejet v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu 11 poročevalca, vendar ponovno uvaja izrecno 
sklicevanje na ukrepe za obvladovanje krčenja gozdov in na financiranje Svetovnega sklada 
za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. 

Predlog spremembe 53
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 20

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(20) O določbah o uporabi sredstev, 
pridobljenih na dražbi, bi bilo treba 
uradno obvestiti Komisijo. To uradno 
obvestilo držav članic ne odvezuje 
obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, da 
morajo sporočiti določene nacionalne 
ukrepe. Ta direktiva ne bi smela posegati 
v rezultate nadaljnjih postopkov dodelitve 
državne pomoči na podlagi členov 87 in 
88 Pogodbe.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Uvodna izjava 33 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(33a) Ta direktiva ne preprečuje državam 
članicam ohranitve ali ustanavljanja 
dodatne in vzporedne politike ali ukrepov, 
ki obravnavajo celoten vpliv letalskega 
sektorja na podnebne spremembe.

Or. en

(predlog spremembe 18, sprejet v prvi obravnavi)

Predlog spremembe 55
Richard Seeber

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3c – odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Za obdobje od 1. januarja 2012 do 
31. decembra 2012 je skupna količina 
pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva.
2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne 
1. januarja 2013, in za vsako nadaljnje 
obdobje, če ni nobene spremembe na 
podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna 
količina pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva, pomnoženih s številom 
let v obdobju.

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne 
1. januarja 2013, in za vsako nadaljnje 
obdobje, če ni nobene spremembe na 
podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna 
količina pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva, pomnoženih s številom 
let v obdobju, skupaj z letno rastjo 5 %.

Or. de
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Obrazložitev

Bolj smiselno bi bilo s trgovanjem z emisijami, vključno z letalstvom, začeti v novem obdobju 
od leta 2013 in ne v zadnjem letu drugega obdobja sistema trgovanja z emisijami, zato 
predlagamo, da se odstavek 1 črta.

V odstavku 2 je treba poleg 100 % skupne količine upoštevati tudi letno rast letalstva EU, 
katerega dolgoletno povprečje znaša 5 %. Tako bi bila leta 2013 kot nadomestilo za rast 
letalske industrije na voljo dodelitev 105 % skupne količine pravic, leta 2014 110 % itn.

Predlog spremembe 56
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3c – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Za obdobje od 1. januarja 2012 do 
31. decembra 2012 je skupna količina 
pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva.

1. Za obdobje od 1. januarja 2011 do 
31. decembra 2012 je skupna količina 
pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 90 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva.

Or. de

(predlog spremembe 61 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 61).

Predlog spremembe 57
Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3c – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 
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1. januarjem 2013, in za vsako nadaljnje 
obdobje, če ni nobene spremembe na 
podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna
količina pravic, ki se dodeli operaterjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva, pomnoženih s številom 
let v tem obdobju.

1. januarjem 2013, in za vsako naslednje 
obdobje se količina pravic, ki se vsako leto 
izda v letalstvu, enakomerno zmanjšuje, 
da se doseže cilj skupnega zmanjšanja 
emisij, zajetih v sistemu trgovanja z 
emisijami, kar je v skladu z letno 
vrednostjo iz odstavka 1.

Or. en

(predloga sprememb 13 in 61, sprejeta v prvi obravnavi)

Obrazložitev

V prvi obravnavi je Parlament sprejel predlog spremembe, da uskladi zgornjo mejo emisij s 
ciljem skupnega zmanjšanja emisij v okviru sistema trgovanja z emisijami v primerjavi z 
letom 1990.

Predlog spremembe 58
Caroline Lucas

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3c – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 
1. januarjem 2013, in za vsako nadaljnje 
obdobje, če ni nobene spremembe na 
podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna
količina pravic, ki se dodeli operaterjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva, pomnoženih s številom 
let v tem obdobju.

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 
1. januarjem 2013, in za vsako naslednje 
obdobje se količina pravic, ki se vsako leto 
izda v letalstvu, enakomerno zmanjšuje, 
da se doseže skupni cilj zmanjšanja emisij 
za 30 %, kar je v skladu z letno vrednostjo 
iz odstavka 1.

Or. en

(predloga sprememb 13 in 61, sprejeta v prvi obravnavi)

Obrazložitev

V prvi obravnavi je Parlament sprejel predlog spremembe, da uskladi zgornjo mejo emisij s 
ciljem skupnega zmanjšanja emisij v okviru sistema trgovanja z emisijami v primerjavi z 
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letom 1990. Predlog revizije sistema trgovanja z emisijami zagotavlja samodejno zmanjšanje 
zgornje meje emisij za 30 %, kar je treba uvesti tudi v letalskem sektorju.

Predlog spremembe 59
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3c – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne 
1. januarja 2013, in za vsako nadaljnje 
obdobje, če ni nobene spremembe na 
podlagi pregleda iz člena 30(4), je skupna 
količina pravic, ki se dodeli operatorjem 
zrakoplovov, enaka 100 % zgodovinskih 
emisij iz letalstva, pomnoženih s številom 
let v obdobju.

2. Na podlagi vrednosti iz odstavka 1 se od 
leta 2013 količina pravic enakomerno 
manjša. V skladu z revizijo sistema 
trgovanja z emisijami EU se količina 
enakomerno manjša za X % letno.

Or. de

Obrazložitev

V prvi obravnavi je Parlament sprejel predlog spremembe, ki uvaja preoblikovanje skupne 
količine pravic po letu 2012 v skladu z zmanjšanjem za 20 % ali 30 % do leta 2020. Letalstvo 
mora biti na enaki ravni kot drugi sektorji, zato mora biti v skladu s preoblikovanjem sistema 
trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe 60
Chris Davies

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. V obdobju iz člena 3c(1) se 10 % pravic 
ponudi na dražbi. 

1. V obdobju iz člena 3c(1) se 100 %
pravic ponudi na dražbi. 

Or. en
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Obrazložitev

Smernica za uporabo dražb za dodelitev pravic je jasna: če se lahko stroški prenesejo na 
potrošnika in če za konkurente ne obstaja nevarnost izgube poslov, je dražba ustrezna. V tem 
primeru se celotni stroški dražbe neposredno prenesejo na potnike, katerih potovanje 
povzroča emisije CO2, pri čemer bodo enaka pravila veljala za vse upravljavce letalskih 
družb. Zato ni razloga, da se ob prvi priložnosti ne uvede dražba. 

Predlog spremembe 61
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. V obdobju iz člena 3c(1) se 10 % pravic 
ponudi na dražbi.

1. V obdobju iz člena 3c(1) se 25 % pravic 
ponudi na dražbi.

Or. de

(predlog spremembe 74 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 74).

Predlog spremembe 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko 
poveča v okviru splošnega pregleda te 
direktive.

2. Za prihodnja obdobja se na dražbi 
ponudijo vse pravice. 
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Or. en

(predloga sprememb 75 in 87, sprejeta v prvi obravnavi)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Predlog spremembe 63
Chris Davies

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko
poveča v okviru splošnega pregleda te 
direktive.

2. Odstotek, ki se ponudi na dražbi, se za 
naslednje obdobje poveča na 100 %. 

Or. en

Obrazložitev

Smernica za uporabo dražb za dodelitev pravic je jasna: če se lahko stroški prenesejo na 
potrošnika in če za konkurente ne obstaja nevarnost izgube poslov, je dražba ustrezna. V tem 
primeru se celotni stroški dražbe neposredno prenesejo na potnike, katerih potovanje 
povzroča emisije CO2, pri čemer bodo enaka pravila veljala za vse upravljavce letalskih 
družb. Zato ni razloga, da se ob zgodnji priložnosti ne uvede dražba v celoti. 



AM\722693SL.doc 15/28 PE406.000v01-00

SL

Predlog spremembe 64
Françoise Grossetête

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko 
poveča v okviru splošnega pregleda te 
direktive.

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, mora za prihodnja obdobja kriti 
vsaj upravne stroške in ne sme presegati 
10 % pravic.

Or. fr

Obrazložitev

S preoblikovanjem splošne direktive se postavlja svetovni okvir sistema trgovanja z emisijami, 
vendar se posebnosti vsakega sektorja ne obravnavajo. Trenutno bi bilo nesmiselno 
sprejemati zakonodajo na ravni licitiranja, katere sama opredelitev in kvalifikacija še nista 
znani. Počakati bi bilo treba na usmeritev splošne direktive, preden se določi kakršna koli 
prilagoditev posebnega sistema za druge sektorje.

Predlog spremembe 65
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko
poveča v okviru splošnega pregleda te 
direktive.

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja poveča v
skladu z najvišjo ravnijo povečanja v 
drugih sektorjih.

Or. de

(predloga sprememb 75 in 87 iz prve obravnave)
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predloga sprememb 75 in 87).

Predlog spremembe 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3d – odstavek 2

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko 
poveča v okviru splošnega pregleda te 
direktive.

2. Odstotek iz odstavka 1, ki se ponudi na 
dražbi, se za prihodnja obdobja lahko 
poveča do največje ravni mednarodno 
dogovorjenega dražbenega načela.

Or. de

Obrazložitev

Dražbena kvota se lahko zviša le do največje mere, o kateri se sklene mednarodni dogovor, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence. 

Predlog spremembe 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3e – odstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Vsak operator zrakoplova lahko za 
vsako obdobje iz člena 3c zaprosi za 
dodelitev pravic, ki se dodelijo brezplačno. 
Vlogo lahko vloži tako, da pristojnemu 
organu države članice upravljavke predloži 
preverjene podatke o tonskih kilometrih za 
letalske dejavnosti iz Priloge I, ki jih je ta 
operator zrakoplova opravil v letu 

1. Vsak operator zrakoplova lahko za 
obdobje iz člena 3c(1) zaprosi za dodelitev 
pravic, ki se dodelijo brezplačno. Vlogo 
lahko vloži tako, da pristojnemu organu 
države članice upravljavke predloži 
preverjene podatke o tonskih kilometrih za 
letalske dejavnosti iz Priloge I, ki jih je ta 
operator zrakoplova opravil v letu 
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spremljanja. Leto spremljanja je za namene 
tega člena koledarsko leto, ki se konča 
24 mesecev pred začetkom obdobja, na 
katerega se vloga nanaša, v skladu s 
Prilogama IV in V, ali leto 2010 za 
obdobje iz člena 3c(1). Vlogo je treba 
vložiti najmanj 21 mesecev pred začetkom 
obdobja, na katerega se vloga nanaša, ali 
do 31. marca 2011 za obdobje iz 
člena 3c(1).

spremljanja. Leto spremljanja je za namene 
tega člena leto 2010 za obdobje iz 
člena 3c(1). Vlogo je treba vložiti do 
31. marca 2011.

Or. en

(predloga sprememb 75 in 87, sprejeta v prvi obravnavi)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Predlog spremembe 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3e – odstavek 3 – točka (d)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(d) število pravic, ki se brezplačno dodelijo 
v tem obdobju, tako da se od skupne 
količine pravic, določene pod točko (a), 
odšteje število pravic iz točk (b) in (c);

(d) število pravic, ki se brezplačno dodelijo 
v obdobju iz člena 3c(1), tako da se od 
skupne količine pravic, določene pod 
točko (a), odšteje število pravic iz točk (b) 
in (c);

Or. en
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(predloga sprememb 75 in 87, sprejeta v prvi obravnavi)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Predlog spremembe 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2003/87/ES
Člen 3f – odstavek 1 

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. V vsakem obdobju iz člena 3c(2) se 3 % 
skupne količine pravic za dodelitev izloči v 
posebno rezervo za operatorje 
zrakoplovov, če:

1. V vsakem obdobju iz člena 3c(2) se 3 % 
skupne količine pravic za dodelitev izloči v 
posebno rezervo za operatorje 
zrakoplovov, če začnejo izvajati letalsko 
dejavnost iz Priloge 1 po letu spremljanja, 
za katero so bili predloženi podatki o 
tonskih kilometrih v skladu s členom 3e(1) 
za obdobje iz člena 3c(2), in če njihova 
dejavnost ne pomeni, v celoti ali delno, 
nadaljevanja letalske dejavnosti, ki jo je 
pred tem opravljal drug operator 
zrakoplova.

(a) začnejo izvajati letalsko dejavnost iz 
Priloge 1 po letu spremljanja, za katero so 
bili predloženi podatki o tonskih kilometrih 
v skladu s členom 3e(1) za obdobje iz 
člena 3c(2); ali
(b) njihovi podatki o tonskih kilometrih 
izkazujejo povišanje v povprečju za več 
kot 18 % na letni ravni med letom 
spremljanja, za katero so bili podatki o 
tonskih kilometrih predloženi v skladu s 
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členom 3e(1) za obdobje iz člena 3c(2), in 
drugim zaporednim koledarskim letom 
tega obdobja; 
in če njihova dejavnost pod točko (a) ali 
dodatna dejavnost pod točko (b) ne 
pomeni, v celoti ali delno, nadaljevanja 
letalske dejavnosti, ki jo je pred tem 
opravljal drug operator zrakoplova.

Or. en

Obrazložitev

Določba, ki jo v svojem skupnem stališču uvaja Svet, negativno vpliva na okolje. Ni jasno, 
kateri operator bo od te določbe imel koristi. Zato predlagamo, da se črta. 

Predlog spremembe 70
Peter Liese

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 1a

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1a. Države članice ob upoštevanju 
odstavka 3 vsem operatorjem zrakoplovov 
dovolijo, da za vsako obdobje iz člena 3c
uporabijo CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti. Operatorji zrakoplova lahko za 
obdobje iz člena 3c(1) uporabijo CER in 
ERU v višini do 15 % števila pravic, ki jih
je treba predati v skladu s členom 12(2a).

1a. Države članice ob upoštevanju 
odstavka 3 vsem operaterjem zrakoplovov 
dovolijo, da za vsako obdobje iz 
člena 11(2) uporabijo pravice, izdane v 
skladu s poglavjem III, ter CER in ERU iz 
projektnih dejavnosti v višini do deleža
števila pravic, ki ga je treba predati v 
skladu s členom 12(2a); ta delež znaša 
50 % količine pravic, ki se v zadevnem 
obdobju ponudijo na dražbi.

Odstotek se za nadaljnja obdobja v skladu s 
postopkom za določitev uporabe CER in 
ERU iz projektnih dejavnosti določi kot del 
pregleda te direktive in ob upoštevanju 
razvoja mednarodne ureditve v zvezi s 
podnebnimi spremembami.

Odstotek se za nadaljnja obdobja v skladu s 
postopkom za določitev uporabe CER in 
ERU iz projektnih dejavnosti določi kot del 
pregleda te direktive in ob upoštevanju 
razvoja mednarodne ureditve v zvezi s 
podnebnimi spremembami.

Komisija ta odstotek objavi najmanj šest 
mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz 

Komisija ta odstotek objavi najmanj šest 
mesecev pred začetkom vsakega obdobja iz 



PE406.000v01-00 20/28 AM\722693SL.doc

SL

člena 3c.“; člena 11(2).

Or. en

Justification

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Predlog spremembe 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2003/87/ES
Člen 11a – odstavek 1a – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

„1a Države članice ob upoštevanju 
odstavka 3 vsem operatorjem zrakoplovov 
dovolijo, da za vsako obdobje iz člena 3c 
uporabijo CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti. Operatorji zrakoplova lahko za 
obdobje iz člena 3c(1) uporabijo CER in 
ERU v višini do 15 % števila pravic, ki jih 
je treba predati v skladu s členom 12(2a).

„1a Države članice ob upoštevanju 
odstavka 3 vsem operatorjem zrakoplovov 
dovolijo, da za vsako obdobje iz člena 3c 
uporabijo CER in ERU iz projektnih 
dejavnosti. Operatorji zrakoplova lahko za 
obdobje iz člena 3c(1) uporabijo CER in 
ERU v višini do 50 % števila pravic, ki jih 
je treba predati v skladu s členom 12(2a).

Or. de

Obrazložitev

Za zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne spremembe je treba za učinkovito izboljšanje 
svetovnih podnebnih razmer znatno povečati delež za uporabo CER in ERU. 
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Predlog spremembe 72
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2003/87/ES
Člen 12 – odstavek 2a a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a a. Dokler ni nobenih ukrepov
Skupnosti za spodbujanje zmanjšanja 
sproščanja dušikovih oksidov iz 
zrakoplovov, ki izvajajo dejavnost iz 
priloge I, in zagotavljanje enake visoke 
ravni varstva okolja, kot jo zagotavlja ta 
direktiva, se za namene odstavka 2a in z 
odstopanjem od člena 3(a) količina 
ogljikovega dioksida, ki jo lahko operator 
zrakoplova sprošča na podlagi druge 
pravice o emisijah iz letalstva ali CER in 
ERU, razpolovi.

Or. de

(predlog spremembe 41 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 41).

Predlog spremembe 73
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 16 – odstavek 2a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(2a) V primeru, da objava takšnega 
seznama neskladnih operatorjev 
zrakoplovov razkrije očitno stanje 
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diskriminacije skladnih operatorjev 
zrakoplovov, države članice in Komisija 
sprejmejo korektivne ukrepe za odpravo 
diskriminacije pred upoštevanjem 
odstavka 5 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 74
Urszula Krupa

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 19 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

„Z uredbo o standardiziranem in 
zavarovanem sistemu registrov se 
zagotovi, da se pravice, CER in ERU, ki 
jih predajo operatorji zrakoplovov, 
prenesejo na račune držav članic za umik 
pravic iz obtoka za prvo ciljno obdobje 
Kjotskega protokola v obsegu, da te 
pravice, CER in ERU ustrezajo emisijam, 
vključenim v skupno količino emisij 
nacionalnih evidenc držav članic za to 
obdobje.“ “

„Na podlagi uredbe lahko operatorji 
zrakoplovov pri vodji registra zaprosijo za 
zamenjavo pravice, izdane v skladu s 
poglavjem II, s pravico, ki je enaka 
pravici, izdani v skladu s poglavjem III. 
Vodje registrov zamenjavo izvedejo na 
podlagi zahtevka.“

Or. en

Predlog spremembe 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2003/87/ES
Člen 25a – odstavek 2 a (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

2a. Če operatorji zrakoplova iz tretjih 
držav, ki ponujajo letalske storitve v 
določenem geografskem okvirju, niso 
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vključeni v evropski sistem, na podlagi 
enakega obravnavanja in za spodbujanje 
svetovne rešitve za boj proti emisijam iz 
letalstva v ta sistem niso vključeni niti 
operatorji zrakoplova iz Evropske unije s 
podobno letalsko progo.“

Or. de

Obrazložitev

V skladu s skupnim stališčem Parlamenta in Sveta o preprečevanju izkrivljanja konkurence 
med evropskimi letalskimi družbami in letalskimi družbami iz tretjih držav, je potrebna jasna 
ureditev glede odnosov s tretjimi državami.

Predlog spremembe 76
Peter Liese

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, do…*. O tem takoj obvestijo 
Komisijo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, do 6 mesecev po dnevu začetka 
veljavnosti te direktive. O tem takoj 
obvestijo Komisijo.

* UL: prosim vstavite datum – 18 mesecev po 
dnevu začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Nujnost obravnavanja podnebnih sprememb postaja vse bolj jasna, kot je na primer določeno 
v poročilih o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Zato mora biti 
prehodno obdobje čim krajše.
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Predlog spremembe 77
Richard Seeber

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – nov pododstavek

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

„Za leto 2012 bodo vključeni vsi leti, ki 
vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se 
nahaja na ozemlju države članice, za katero 
velja Pogodba.“;

„Za leto 2013 bodo vključeni vsi leti, ki 
vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se 
nahaja na ozemlju države članice, za katero 
velja Pogodba.“;

Or. de

Obrazložitev

Bolj smiselno bi bilo s trgovanjem z emisijami, vključno z letalstvom, začeti v novem obdobju 
od leta 2013 in ne v zadnjem letu drugega obdobja sistema trgovanja z emisijami

Predlog spremembe 78
Matthias Groote

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – nov pododstavek

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Za leto 2012 bodo vključeni vsi leti, ki 
vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se 
nahaja na ozemlju države članice, za katero 
velja Pogodba.

S 1. januarjem 2011 bodo vključeni vi leti, 
ki vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se
nahaja na ozemlju države članice, za katero 
velja Pogodba, pri čemer je treba 
upoštevati posebne razmere letov med 
najbolj oddaljenimi regijami in evropsko 
celino.

Or. de

(predlog spremembe 78 iz prve obravnave)
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je Parlament sprejel v prvi obravnavi (predlog spremembe 78).

Predlog spremembe 79
John Bowis

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (a)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(a) letov izključno za prevoz v okviru 
službenih potovanj vladajočega monarha 
ali njegovih bližnjih sorodnikov,
predsednikov držav, predsednikov vlad in 
vladnih ministrov države, ki ni država 
članica, kadar je to z ustreznim kazalnikom 
stanja navedeno v načrtu leta;

(a) letov izključno za prevoz v okviru 
službenih potovanj vladajočega monarha 
ali njegovih bližnjih sorodnikov in
predsednikov države, ki ni država članica, 
kadar je to z ustreznim kazalnikom stanja 
navedeno v načrtu leta;

Or. en

Obrazložitev

Javni sektor, zlasti vlada, mora dajati pozitiven zgled. Predlagana izključitev bi bila povsem v 
nasprotju s politiko večine vlad in pričakovanjem javnosti.

Predlog spremembe 80
Holger Krahmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (h a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ha) letov, ki se izvajajo z zrakoplovi z 
največjo potrjeno vzletno maso, manjšo od 
20 000 kg, ali letov, potrjenih za največje 
število potniških sedežev manj kot 20, pod 
pogojem, da za operatorje teh zrakoplovov 
veljajo ukrepi, ki bodo dosegli enak 
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prispevek k zmanjšanju emisij (ali 
doseganju ciljev skupnega zmanjšanja 
emisij);

Or. en

(predlog spremembe 63 iz prve obravnave)

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je ponovno vzpostaviti vsebine predloga spremembe 63, ki ga je 
Parlament sprejel v prvi obravnavi 13. novembra 3007, ob zagotavljanju skladnosti z glavno 
revizijo sistema trgovanja z emisijami, da bodo za majhne zrakoplove veljali nadomestni 
poenostavljeni ukrepi, ki imajo vsaj enak okoljski vpliv v okviru sistema trgovanja z 
emisijami.

Predlog spremembe 81
Edite Estrela

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (i a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ia) letov med ozemlji zunaj EU, ki imajo 
postanke v najbolj oddaljenih regijah, kot 
so določene v členu 299(2) Pogodbe;

Or. en

Obrazložitev

Letališča najbolj oddaljenih regij, kot so Azori, imajo znaten sedanji in potencialni promet 
med ozemlji zunaj EU. 

Ta promet je lahko zelo pomemben za lokalno gospodarstvo, in sicer v okviru obstoječih 
letalskih prog, kot je Amman/Barbados, ki poteka skozi Santa Mario na Azorih, ali 
potencialnih, kot je predvidena letalska proga Sal (Zelenortski otoki)/Boston (EOE), ki naj bi 
potekala skozi Azore. 

Ta predlog spremembe izboljšuje del besedila skupnega stališča, ki ni bil vključen v predlog iz 
prve obravnave, ker v svoji oceni učinka (SEC(2006)1684) Komisija ni ocenila prometa iz 
najbolj oddaljenih regij v tretje države.
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Predlog spremembe 82
John Bowis

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (j)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(j) letov, razen letov izključno za prevoz, v 
okviru službenih potovanj vladajočega 
monarha in njegovih bližnjih sorodnikov,
predsednikov držav, predsednikov vlad in 
vladnih ministrov države članice EU, ki jih 
opravijo operatorji v komercialnem 
zračnem prevozu, ki v treh zaporednih 
štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 
243 letov na posamezno obdobje, ki bi z 
izjemo te točke spadali pod to aktivnost.

(j) letov, razen letov izključno za prevoz, v 
okviru službenih potovanj vladajočega 
monarha in njegovih bližnjih sorodnikov in 
predsednikov države članice EU, ki jih 
opravijo operatorji v komercialnem 
zračnem prevozu, ki v treh zaporednih 
štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 
243 letov na posamezno obdobje, ki bi z 
izjemo te točke spadali pod to aktivnost.

Or. en

Obrazložitev

Javni sektor, zlasti vlada, mora dajati pozitiven zgled. Predlagana izključitev bi bila povsem v 
nasprotju s politiko večine vlad in pričakovanjem javnosti.

Predlog spremembe 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 1 – točka (c)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga I – odstavek 2 – tabela – nova vrsta dejavnosti – točka (j a) (novo)

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

(ja) letov iz tretjih držav v EU oziroma iz 
EU v tretje države, če za tretje države ne 
veljajo pravila sistema trgovanja z 
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emisijami EU ali drugega enakovrednega 
sistema, kot je določeno v členu 25a.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev novega člena 25a(3).

Predlog spremembe 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Skupno stališče Sveta – akt o spremembi
Priloga I – točka 2 – točka (b)
Direktiva 2003/87/ES
Priloga IV - del B - točka B - pododstavek 4

Skupno stališče Sveta Predlog spremembe

Pri izračunu koristnega tovora: Pri izračunu koristnega tovora:
– je število potnikov na zrakoplovu število 
potnikov razen članov posadke;

– je število potnikov na zrakoplovu število 
potnikov razen članov posadke;

– operator zrakoplova lahko za zadevne 
lete za potnike in prijavljeno prtljago, ki je 
navedena v dokumentaciji o masi in 
ravnotežju, uporabi dejansko ali standardno 
maso ali pa privzeto vrednost v višini 
110 kg za vsakega potnika in njegovo 
prijavljeno prtljago.

– operator zrakoplova lahko za zadevne 
lete za potnike in prijavljeno prtljago, ki je 
navedena v dokumentaciji o masi in 
ravnotežju, uporabi dejansko ali standardno 
maso ali pa privzeto vrednost v višini 
100 kg za vsakega potnika in njegovo 
prijavljeno prtljago.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je ponovno vzpostaviti predlog Komisije in stališče Parlamenta iz 
prve obravnave, ki ju je spremenil Svet.
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