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V nedavnih poročilih Mednarodnega foruma za podnebne spremembe je bila izrazito 
poudarjena nujna potreba po omejitvi toplogrednih plinov za ublažitev podnebnih sprememb. 
Tudi bivši glavni ekonomist Svetovne banke sir Nicholas Stern je v svojem poročilu britanski 
vladi poudaril, da „lahko naša dejanja v prihajajočih desetletjih ustvarijo nevarnost večjih 
motenj v gospodarskih in družbenih dejavnostih v kasnejših letih tega stoletja in v naslednjem 
stoletju v razsežnostih, podobnih motnjam v času svetovnih vojn in gospodarske depresije v 
prvi polovici 20. stoletja“ (Sternovo poročilo, str. 572).

Evropski svet, ki je potekal od 8. do 9. marca 2007, je na tem področju sprejel dokaj
ambiciozno strategijo. V okviru mednarodnega sporazuma bi se morale emisije toplogrednih 
plinov Evropske unije in drugih industrializiranih držav do leta 2020 zmanjšati za 30 % v 
primerjavi z ravnjo iz leta 1990.

Presenetljivo je predlog Komisije o vključitvi letalstva v sheme trgovanja z emisijami edini 
uradni predlog o ublažitvi podnebnih sprememb, o katerem se trenutno razpravlja v okviru 
postopka soodločanja v evropskih institucijah. 

Način, na katerega bodo Evropski parlament in druge institucije obravnavale ta predlog, bo 
odločilen za prihodnjo politiko na tem področju.

Kako resna je Evropska unija pri konkretni zakonodaji?

Lahko najdemo inteligenten način za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ne da bi s tem 
ogrozili konkurenčnost evropske industrije?

Kakšno sporočilo dajemo tretjim stranem?

Povečanje emisij toplogrednih plinov na področju letalstva je ogromno. V primerjavi z letom 
1990 so do danes emisije narasle za 100 %1. To je v velikem nasprotju s ciljem za zmanjšanje 
iz Kjotskega protokola, ki znaša 8 %, ali s ciljem EU, ki do predvideva 30-odstotno 
zmanjšanje po letu 2012. Nekateri oporekajo, da delež letalstva pri vseh emisijah toplogrednih 
plinov znaša "le" 3 %2, vendar je njegova bruto dodana vrednost letalskega sektorja 0,6 %3. 
Nihče ne more trditi, da to ni pomemben delež.

Vse institucije EU priznavajo, da se je treba s problemom soočiti in da je shema trgovanja z 
emisijami uporaben instrument, če je ustrezno oblikovan in kombiniran z drugimi ukrepi.

Predlog Komisije v primerjavi s prejšnjimi stališči EU

Poročevalec meni, da mora predlog temeljiti na prejšnjih stališčih Evropskega parlamenta na 
tem področju. Glavni dokument, po katerem se je treba zgledovati, je zagotovo resolucija 
Evropskega parlamenta iz julija 2006 (Lucasovo poročilo), ki je dobil več kot 80-odstotno 

  
1 Ta znesek izhaja iz dobro znanih in varnih 86 % (1990–2004) plus znesek, ki temelji na povprečnem povečanju 
iz let 2003/2004 ( 7,5 % na leto) (glej Tehnično poročilo EGP 6/2006); Novice Eurostata 11/2007).
2 Glej KOM(2005)459.
3 Eurostat, Statistika v središču 37/2005: Sektor zračnega prometa v Evropski uniji.
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podporo (439 za, 74 proti). Hkrati pa je treba pregledati tudi druge dokumente, kot sta na 
primer Morganovo poročilo iz decembra 2006 in resolucija o podnebnih spremembah iz 
februarja 2007.

Po mnenju poročevalca je ključni odstavek resolucije iz julija 2006 naslednji: „instrumente 
politike je treba izbrati tako, da se čim bolj zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, pri čemer 
mora biti izkrivljanje konkurence med letalskimi prevozniki iz Evrope in tistimi zunaj nje 
minimalno, zmanjšati pa se mora tudi nelojalna konkurenca med sektorjem zračnega prevoza 
in drugimi prevoznimi sektorji v EU“ (glej točko 2 resolucije Parlamenta).

Obstoječo shemo za trgovanje z emisijami močno kritizirajo vse interesne skupine. Ko bo 
vanjo vključeno tudi letalstvo, je treba to shemo pregledati in popraviti nekatere večje napake.

Metoda dodeljevanja

Ena od pomembnejših pomanjkljivosti sheme trgovanja z emisijami je, da ne vsebuje 
usklajene metode dodeljevanja. Trenuten spor med številnimi državami članicami in 
Evropsko komisijo glede nacionalnih načrtov dodeljevanja kaže, da merila niso dovolj jasna. 
Popolnoma različne metode dodeljevanja v državah članicah vodijo v izkrivljanje konkurence, 
v skoraj vseh državah članicah pa prihaja do prekomernega dodeljevanja. Komisija je na to 
temeljno kritiko odgovorila s predlogom usklajene metode dodeljevanja na področju letalstva. 
Takšna uskladitev je potrebna tudi zaradi skladnosti s pravili, ki jih določa Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva. Predlog Komisije predvideva kombinacijo referenčnih 
vrednosti in licitiranja, pri čemer se v prvem obdobju (2011–2012) velika večina dodeli z 
referenčnimi vrednostmi in le 3 % z licitiranjem. Evropski parlament je v svoji resoluciji iz 
julija 2006 pozval, naj se vse dodeljevanje opravi z licitiranjem. Po drugi strani pa je že 
predstavil nekaj ključnih elementov nadomestne strategije, tako da je kompromis med 
stališčem Parlamenta iz julija 2006 in predlogom Komisije mogoč. Vendar se morata tako 
odbor kot tudi celoten Parlament odločiti, prvič, kakšne referenčne vrednosti bodo 
uporabljene in drugič, kakšen delež licitiranja naj se uvede.

Uporaba denarja od licitiranja

Zelo pomembno vprašanje bo, še posebej za javno podporo shemi, na kakšen način bo 
porabljen denar od licitiranja. Predlog Komisije predvideva, da se raba tega denarja omeji na 
ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ali za prilagoditev na podnebne 
spremembe. Odbor za okolje je v Lucasovem poročilu predlagal uporabo denarja za 
zmanjševanje stroškov okolju prijaznega prevoznega sistema. Omeniti je treba, da so na 
primer železniške družbe že vključene v sheme trgovanja in v obliki taks plačujejo veliko 
denarja za električno energijo. Večina držav članic je uvedla dajatve, davke in druge ukrepe, 
ki so v breme okolju prijaznemu prevoznemu sistemu kot je avtobusni prevoz. V svoji 
resoluciji o podnebnih spremembah iz februarja 2007 Parlament poziva k porabi denarja od 
licitiranja za zmanjševanje drugih vrst bremen, da se ne bi povečalo celotno breme 
prebivalcev. Poročevalec namerava oblikovati predlog v skladu s tem.
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Področje in datum pričetka delovanja

Po dolgi in očitno polemični razpravi je Evropska komisija predlagala, naj se od 1. januarja 
2011 naprej vključijo vsi notranji leti v EU. Drugi odhodni in dohodni leti na letališčih EU, na 
primer na liniji London – New York ali Pariz – Istanbul, naj se vključijo šele leta 2012.
Evropski parlament je predlagal, naj se že v prvem koraku vključijo vsi odhodni in dohodni 
leti. Čim prej bi morali pričeti oblikovati svetovno shemo, treba pa je preučiti, če sta 
Norveška in Švica v shemo lahko vključeni že od začetka.

Odbor in Parlament morata odgovoriti na vprašanje, kdaj naj shema prične z delovanjem. 
Nekatere interesne skupine menijo, da bi morala z delovanjem pričeti šele leta 2013, saj se 
takrat prične drugo obdobje kjotskega protokola. Iz praktičnih razlogov je prvi možni datum 
pričetka leto 2010.

Omejitev

Evropska komisija je predlagala omejitev na podlagi 100 % povprečnih emisij med letoma 
2004 in 2006. Parlament je v svoji resoluciji pozval k "strogi omejitvi" in omenil, da mora biti 
omejitev oblikovana v skladu s cilji kjotskega protokola. Nekatere interesne skupine stališče 
Parlamenta razlagajo kot poziv k 8-odstotnem zmanjšanju na podlagi emisij iz leta 1990. To 
bi dejansko pomenilo več kot 5-odstotno znižanje v primerjavi s povprečnimi emisijami med 
letoma 2004 in 2006, saj so emisije od leta 1990 do obdobja 2004–2006 narasle za približno 
100 %. Poročevalec meni, da tako ambiciozna omejitev ne bi bila realistična; kljub temu pa 
obstaja argument, da je za verodostojnost sheme in pravičnost do drugih sektorjev potrebna 
omejitev, ki bo strožja od 100-odstotnega povečanja od leta 1990. 

Potrebne so intenzivne razprave o primerni omejitvi.

Odprta ali zaprta shema

Komisija je predlagala, naj za letalstvo ne obstaja ločena shema, ampak naj bo to brez večjih 
omejitev polno vključeno v obstoječo shemo trgovanja z emisijami EU. To je v nasprotju s 
stališčem Parlamenta iz julija 2006, kjer je ta predlagal uvedbo ločene sheme za letalstvo. Po 
drugi strani pa je Parlament že predstavil nadomestno stališče. Predlagal je, „da je treba v 
primeru vključitve letalstva v splošni sistem trgovanja z emisijami zagotoviti posebne pogoje, 
ki bodo preprečili izkrivljanje trga na škodo manj zaščitenih sektorjev: omejitev števila pravic 
emisije, ki jih je možno kupiti na trgu, in dolžnost, da se pred odobritvijo nakupa dovoljenj 
doseže del potrebnega zmanjšanja emisij brez trgovanja“ (glej točko 28 resolucije 
Parlamenta).

Z multiplikatorjem ali brez

Komisija predlaga, seveda po interni razpravi, naj se za emisije v sektorju letalstva ne uvede 
multiplikator. Številne interesne skupine so zahtevale uporabo multiplikatorja, ki naj bi 
upošteval, da je učinek emisij toplogrednih plinov od letalstva mnogo višji kot učinek CO2.
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Parlament je v svoji resoluciji pozval, naj se celoten vpliv letalstva na podnebje obravnava v 
okviru sheme za trgovanje z emisijami.

Preučiti je treba, če trenutno stanje na področju znanosti jasno prikazuje vpliv na podnebje in 
če je potrebno ta učinek obravnavati znotraj sheme trgovanja z emisijami ali obstajajo drugi, 
primernejši ukrepi.

Dodatni ukrepi

Iz resolucije Parlamenta iz julija 2006 je jasno razvidno, da trgovanje z emisijami ni edina 
rešitev za ta izziv. Pomemben dodatni ukrep, ki ne bo nadomestil trgovanja z emisijami, 
ampak ga bo dopolnil, je boljše upravljanje zračnega prometa. Komisija in Parlament sta to že 
večkrat zahtevala. Preučiti je treba, na kakšen način je mogoče države članice spodbuditi k 
hitri rešitvi. 

Izjeme za vladne lete

Politično zelo pomembna točka bo izvzem vladnih letov, ki ga predlaga Komisija. Na podlagi 
stališča, da mora biti javni sektor in še posebej politiki predhodniki in dober zgled, je izjema 
za vladne lete povzročila upravičene proteste javnosti. Poročevalec meni, da bi bilo potrebno 
to določbo črtati.


