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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
(KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0818)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0011/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za promet in turizem, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 8 A (novo)

(8a) Poleg gospodarskih instrumentov 
obstaja pri tehnoloških in podjetniških 
izboljšavah znaten potencial za 
zmanjšanje emisij, ki ga je treba izkoristiti 
v večji meri kot doslej. 

Obrazložitev

Če je zmanjšanje emisij cilj, ki ga je treba v končni fazi doseči, je lahko trgovanje s pravicami 
do emisij v letalstvu samo del širše strategije, ki vključuje zlasti uporabo novih tehnologij, kar 
naj bi sovpadalo z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 8 B (novo)

(8b) Bolj učinkovito upravljanje zračnega 
prometa lahko zmanjša porabo goriva za 
največ 12 % ter tako prispeva k 
zmanjšanju emisij CO2. Posledično bi bilo 
treba čim prej izvesti pobudo Enotno 
evropsko nebo in projekt SESAR. Zlasti 
evropske institucije in države članice so 
tiste, ki se morajo v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi uporabniki zračnega prostora 
hitro in nepopustljivo zavzeti za 
vzpostavitev funkcionalnih blokov 
zračnega prostora, koncepte prožnih 
blokov zračnega prostora in prožne 
uporabe zračnega prostora.

Obrazložitev

Pobuda Enotno evropsko nebo in raziskava o upravljanju zračnega prometa so bile sprožene 
iz gospodarskih razlogov in razlogov, povezanih s prometno politiko. Prav tako bi lahko s tem 
projektom zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Zato je treba države članice in Svet nujno 
pozvati, da to čim prej sprejmejo.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 8 C (novo)

(8c) Raziskave in tehnologija so ključ do 
inovacij. Evropske institucije bodo še 
nadalje podpirale tehnološko pobudo 
Čisto nebo iz sedmega okvirnega 
programa, ki ima za cilj bistveno izboljšati 
vplive zračnega prometa na okolje in tako 
odpraviti onesnaževanje okolja, saj se 
bodo zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov.

Obrazložitev

Z uvedbo novega instrumenta Skupne tehnološke pobude v sedmem okvirnem programu želi 
Evropska unija povečati zasebne naložbe v evropske raziskave in spodbuditi razvoj naprednih 
tehnologij ter pospešiti njihov prenos v evropske izdelke. Skupno tehnološko pobudo, 
pripravljeno posebej za zmanjšanje vpliva zračnega prometa na okolje (Čisto nebo), je treba 
izrecno podpreti.
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Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 8 D (novo)

(8d) Subvencioniranje letališč, zlasti 
regionalnih, pomeni z vidika emisij 
toplogrednih plinov dajanje napačnih 
spodbud. Zato bo Komisija z namenom 
postopne odprave takšnih subvencij 
dosledno uporabila konkurenčno pravo.

Obrazložitev

Številne lokalne ali regionalne oblasti subvencionirajo letališča. Nekatere ponudbe 
nizkocenovnih letalskih prevoznikov so možne samo zaradi subvencij, kar je v škodo drugim 
letalskim prevoznikom in ustvarja umeten promet, ki sicer ne bi obstajal. Odprava subvencij 
je tako potrebna tudi z vidika omejevanja emisij toplogrednih plinov. 

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 11

(11) Od leta 2011 je treba v sistem 
Skupnosti vključiti emisije iz letov med 
letališči v Skupnosti. Od leta 2012 morajo 
biti vključene emisije iz vseh dohodnih 
letov na letališča in odhodnih letov z 
letališč Skupnosti. Sistem Skupnosti se 
lahko uporablja kot model za razširitev 
sistema po svetu. Če tretja država sprejme 
ukrepe za zmanjšanje vplivov na podnebje 
zaradi letov iz zadevne države na letališče 
Skupnosti in so ti ukrepi najmanj enaki 
zahtevam te direktive, je treba spremeniti 
področje uporabe sistema Skupnosti in 
izključiti dohodne lete v Skupnost iz 
zadevne države.

(11) Od leta 2010 je treba v sistem 
Skupnosti vključiti emisije iz vseh
dohodnih in odhodnih letov z letališč in 
na letališča Skupnosti. Sistem Skupnosti 
se lahko uporablja kot model za razširitev 
sistema po svetu. Podnebne spremembe so 
globalni pojav, ki zahteva globalne rešitve. 
Skupnost meni, da ta direktiva predstavlja 
pomemben prvi korak. Države, ki niso 
članice EU, so povabljene, da s svojimi 
idejami sodelujejo v razpravi, da bi lahko 
razvili ta politični instrument. Da bi bil 
glas tretjih držav upoštevan, mora biti 
Komisija pred in med izvajanjem te 
direktive v stalnem stiku z njimi. Če se 
Evropska unija z neko tretjo državo 
sporazume o skupnem sistemu, ki ima vsaj 
enake pozitivne učinke na okolje kot ta 
direktiva, lahko Komisija predlaga 
spremembo te direktive. Komisija lahko v 
vsakem primeru predlaga, da dohodni leti 
iz tretjih držav niso vključeni v sistem, če 
ima tretja država sama delujoč sistem, ki 
ima vsaj enake koristi za okolje kot ta 
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direktiva.

Obrazložitev

Samo sistem, ki čim bolj zgodaj vključuje medcelinske lete, lahko bistveno vpliva na 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Vendar je celo to samo prvi korak. EU bi se morala 
pogajati s tretjimi državami, da bi se čim prej uvedel globalni sistem. (Glej predloge 
sprememb 12 in 21).

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 12

(12) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje 
z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih 
oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in 
sajastih delcev. Medvladni forum o 
podnebnih spremembah je ocenil, da je 
skupni vpliv letalstva trenutno približno 
dva- do štirikrat večji kot učinek emisij 
ogljikovega dioksida v preteklosti. 
Nedavne raziskave Skupnosti so pokazale, 
da bi lahko bil skupni vpliv letalstva 
približno dvakrat večji od vpliva samega 
ogljikovega dioksida. Vendar nobena od 
teh predvidevanj ne upošteva zelo 
negotovih učinkov oblakov cirusov. V 
skladu s členom 174(2) Pogodbe mora 
okoljska politika Skupnosti temeljiti na 
previdnostnem načelu, zato je treba vse 
vplive letalstva reševati v čim širšem 
obsegu. Dokler pri prepoznavanju 
ustreznejših instrumentov, ki bodo 
primerjali različne vplive, ne bo dosežen 
resničen znanstveni napredek, sta potrebna 
pragmatičen in previdnosten pristop. 
Emisije dušikovih oksidov bodo 
obravnavane v drugi zakonodaji, ki jo bo 
predložila Komisija.

(12) Letalstvo vpliva na svetovno podnebje 
z izpusti ogljikovega dioksida, dušikovih 
oksidov, vodnih hlapov ter sulfatnih in 
sajastih delcev. Medvladni forum o 
podnebnih spremembah je ocenil, da je 
skupni vpliv letalstva trenutno približno 
dva- do štirikrat večji kot učinek emisij 
ogljikovega dioksida v preteklosti. 
Nedavne raziskave Skupnosti so pokazale, 
da bi lahko bil skupni vpliv letalstva 
približno dvakrat večji od vpliva samega 
ogljikovega dioksida. Vendar nobena od 
teh predvidevanj ne upošteva zelo 
negotovih učinkov oblakov cirusov. V 
skladu s členom 174(2) Pogodbe mora 
okoljska politika Skupnosti temeljiti na 
previdnostnem načelu, zato je treba vse 
vplive letalstva reševati v čim širšem 
obsegu. Dokler pri prepoznavanju 
ustreznejših instrumentov, ki bodo 
primerjali različne vplive, ne bo dosežen 
resničen znanstveni napredek, sta potrebna 
pragmatičen in previdnosten pristop. 
Emisije dušikovih oksidov bodo 
obravnavane v drugi zakonodaji, ki jo bo 
predložila Komisija. Organi, pristojni za 
upravljanje zračnega prometa, bi morali 
sprejeti učinkovite ukrepe za 
preprečevanje nastajanja kondenzacijskih 
sledi in oblakov cirusov, na primer s 
spremembo vzorcev letenja, to pomeni, da 
leti ne bi več vključevali območij, na 
katerih se zaradi specifičnih atmosferskih 
pogojev predvideva nastanek takšnih 
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oblakov.

Obrazložitev
Znanstveniki so enotnega mnenja, da CO2-emisije še zdaleč niso edini vpliv letalskega 
prometa na okolje. Oblaki cirusi, ki so posledica kondenzacijskih sledi, zadržujejo vročino v
zemeljski atmosferi in tako prispevajo h globalnemu segrevanju.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 13

(13) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
je treba določiti usklajeno metodo 
dodeljevanja. Da se novim letalskim 
prevoznikom zagotovi dostop na trg, bo 
delež pravic dodeljen z licitiranjem v 
skladu s pravili, ki jih bo pripravila 
Komisija. Letalskim prevoznikom, ki 
prenehajo delovati, se morajo pravice 
izdajati do konca obdobja, za katerega so 
jim že bile dodeljene brezplačne pravice.

(13) Za preprečitev izkrivljanja konkurence 
je treba določiti usklajeno metodo 
dodeljevanja. Da se novim letalskim 
prevoznikom zagotovi dostop na trg, bo 
delež pravic dodeljen z licitiranjem. 

Obrazložitev

Zakonodaja naj ne bi spodbujala letalskih prevoznikov, da opustijo svojo dejavnost.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 14

(14) Letalstvo prispeva k vplivu človekovih 
dejavnosti na podnebne spremembe na 
splošno. Iztržek licitiranja pravic je treba 
uporabiti za zajezitev emisij toplogrednih 
plinov, prilagoditev na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja za zajezitev in prilagoditev ter za 
kritje stroškov upravljanja sistema. Z 
iztržkom licitiranja je treba upravljati 
zlasti prispevke za Sklad za svetovno 
energetsko učinkovitost in obnovljivo 
energijo ter ukrepe za preprečitev krčenja 
gozdov ter lažje prilagajanje držav v 
razvoju. Določbe o uporabi skladov iz 
licitiranja je treba sporočiti Komisiji. To 
obvestilo države članice ne razrešuje od 
obveznosti iz člena 88(3) Pogodbe, na 
podlagi katere morajo sporočiti določene 

(14) Okolju prijazni načini prevoza, kot so 
avtobusi in vlaki, so obremenjeni z 
visokimi davki in dajatvami, v nekaterih 
državah članicah celo okoljskimi davki. 
Železniški promet je že vključen v sistem 
trgovanja z emisijami, saj je glavni 
pogonski vir električna energija.  Zato bi 
se morali prihodki od licitacij uporabiti za 
znižanje davkov in dajatev na okolju 
prijazne načine prevoza, kot so vlaki in 
avtobusi.  Države članice bi si morale 
prizadevati, da ne povečajo skupne 
obremenitve državljanov. 
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nacionalne ukrepe. Direktiva ne 
predpostavlja rezultatov nadaljnjih 
postopkov dodelitve državne pomoči na 
podlagi členov 87 in 88 Pogodbe.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se skupne obremenitve državljanov in gospodarstva ne sme povečati. 
Davki in dajatve na okolju prijazne načine prevoza so precej visoki ter bi jih bilo treba 
zmanjšati, da bi dali prave spodbude.  

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 15 A (novo)

(15a) Zaradi obstoječega sistema 
trgovanja z emisijami so energetsko 
intenzivne industrijske panoge zaradi 
visokih cen CO2 že pod pritiskom. 
Dejansko obstaja nevarnost prepuščanja 
virov energije z vsebnostjo ogljika, če bo v 
sistem vključen še en pomemben sektor, ki 
mora pridobiti dovoljenje za emisije 
toplogrednih plinov.   Da bi preprečili 
prepuščanje virov energije z vsebnostjo 
ogljika iz energetsko intenzivnih panog, 
kot so industrija cementa, apna in jekla, 
bo Komisija preverila različne možnosti, 
na primer sektorske cilje ali prilagoditev 
mejnih davkov, ter do konca leta 2008 
objavila poročilo o načinu reševanja tega 
vprašanja.

Obrazložitev

Evropski parlament je za letalstvo zahteval ločen sistem. Eden izmed razlogov je, da je treba 
energetsko intenzivne industrijske panoge zavarovati pred tem, da letalske družbe pokupijo 
vsa svoja potrebna dovoljenja ter da se panoge, kot so industrija cementa, apna in jekla, v 
Evropski uniji ne bodo mogle več razvijati. Komisija ni upoštevala nasveta Evropskega 
parlamenta, zato je potrebno sprejeti druge ukepe za zaščito energetsko intenzivnih panog.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 15 B (novo)

(15b) Da bi upoštevali dejstvo, da letalski 
prevozniki ne morejo uporabljati 
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alternativnih (obnovljivih) virov energije, 
mora biti omejitev v sektorju letalskega 
prevoza precej manj stroga kot v drugih 
sektorjih, ki so vključeni v sistem 
trgovanja z emisijami.

Obrazložitev

Drugi sektorji morajo zmanjšati emisije v primerjavi z letom 1990. Ker so se emisije v 
letalskem sektorju od takrat podvojile, bi to pomenilo, da mora ta sektor zmanjšati emisije za 
50 %, kar tehnično ni mogoče.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 21

(21) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti, 
da sprejme ukrepe za licitiranje pravic, ki 
jih ni treba dodeliti brezplačno, in da 
spremeni letalske dejavnosti iz Priloge I, 
če tretja država uvaja ukrepe za 
zmanjšanje vpliva letalstva na podnebne 
spremembe. Ker imajo ti ukrepi splošno 
področje uporabe in so oblikovani z 
namenom, da spremenijo nebistvene 
predpise te direktive ter jo dopolnijo z 
dodajanjem ali spreminjanjem novih 
nebistvenih predpisov, jih je treba sprejeti 
v skladu z regulativnim postopkom z 
nadzorom, ki ga določa člen 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Obrazložitev

Količino pravic za licitiranje je treba opredeliti v direktivi (glej predlog spremembe 13).  
Prav tako je treba tudi spremembo direktive zaradi ukrepov tretjih držav ali skupin tretjih 
držav obravnavati v postopku soodločanja (glej predlog sprememebe 14).

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 b (Direktiva 2003/87/ES)

1. Za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. 
decembra 2012 je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 100 % vsote emisij v preteklosti za

1. Za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. 
decembra 2012 je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 90% vsote emisij v preteklosti za 
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vsako leto. vsako leto.
2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 
1. januarjem 2013, je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 100 % preteklih emisij iz letalstva, 
pomnožena s številom let v tem obdobju. 

2. Za obdobje iz člena 11(2), ki se začne s 
1. januarjem 2013, je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 90% preteklih emisij iz letalstva, 
pomnožena s številom let v tem obdobju. 

3. Za tretje obdobje iz člena 11(2) in vsako 
nadaljnje obdobje je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 100 % preteklih emisij iz letalstva, 
pomnožena s številom let v tem obdobju. 

3. Za tretje obdobje iz člena 11(2) in vsako 
nadaljnje obdobje je skupna dodeljena 
količina pravic za letalske prevoznike 
enaka 90% preteklih emisij iz letalstva, 
pomnožena s številom let v tem obdobju. 
Na predlog Komisije se lahko količina 
pravic v naslednjih obdobjih zmanjša, če 
mednarodni ali evropski cilji na področju 
podnebne politike zahtevajo nadaljnje 
zmanjšanje emisij plinov, ki vplivajo na 
podnebne spremembe.

4. V šestih mesecih po začetku veljavnosti 
te direktive se Komisija odloči o preteklih 
emisijah iz letalstva na podlagi najboljših 
razpoložljivih podatkov. 

4. V šestih mesecih po začetku veljavnosti 
te direktive se Komisija odloči o preteklih 
emisijah iz letalstva na podlagi najboljših 
razpoložljivih podatkov. 

Obrazložitev

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 c, odstavek 1 (Direktiva 2003/87/ES)

1. V obdobju iz člena 3b(1) se določen
delež pravic licitira. Odstotek je enak 
povprečnemu odstotku, ki so ga 
predlagale države članice, ki so v svoje 
nacionalne načrte dodelitve vključile 

1. V obdobju iz člena 3b(1) se 50 % pravic 
licitira. 
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licitiranje v skladu s poglavjem III.

Obrazložitev

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 c, odstavek 2 (Direktiva 2003/87/ES)

2. V prihodnjih obdobjih bo pri odstotku
za licitiranje upoštevan splošni pregled te 
direktive.

2. V prihodnjih obdobjih se odstotek za 
licitiranje iz odstavka 1 lahko poveča, pri 
čemer se upošteva splošni pregled te 
direktive.

Obrazložitev

Delež, ki se dodeli z licitiranjem, ne sme biti manjši od 50 %.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 c, odstavek 3 (Direktiva 2003/87/ES)

3. Komisija sprejme uredbo s podrobnimi 
določbami za licitiranje pravic, ki jo 
opravijo države članice in ki jih ni treba 
izdati brezplačno v skladu z odstavkoma 1 
in 2. Število pravic, ki jih bo v vsakem 
obdobju za licitiranje dodelila vsaka 
država članica, je sorazmerno z njenim 
deležem vseh emisij iz letalstva, ki so bile 
dodeljene vsem državam članicam v 
referenčnem letu in ki so jih te sporočile 
na podlagi člena 14(3) in preverile na 
podlagi člena 15. Za obdobje iz člena 
3b(1) je referenčno leto 2010 in za vsako 
nadaljnje obdobje iz člena 3b je 
referenčno leto koledarsko leto, ki se 

črtano
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konča štiriindvajset mesecev pred 
začetkom obdobja, na katerega se nanaša 
licitiranje. 
Navedena uredba, katere namen je 
spremeniti oziroma dopolniti nebistvene 
elemente te direktive, se sprejme v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 23(2a).

Obrazložitev

Delež pravic, ki se dodeli z licitiranjem, se ne sme določiti s komitologijo, ampak v postopku 
soodločanja s Svetom in Komisijo. Glej predlog spremembe 12.

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 c, odstavek 4 (Direktiva 2003/87/ES)

4. Prihodki, ustvarjeni pri licitiranju pravic 
v skladu z odstavkom 3, se uporabijo za 
zajezitev emisij toplogrednih plinov, 
prilagoditev na vplive podnebnih 
sprememb, financiranje raziskav in 
razvoja zajezitve in prilagoditev ter za 
kritje stroškov države članice upravljavke 
v zvezi s to direktivo. Države članice 
obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih na 
podlagi tega odstavka.

4. Prihodki, ustvarjeni pri licitiranju pravic, 
se uporabijo za znižanje davkov in dajatev 
na okolju prijazne prevozne načine, kot so 
vlaki in avtobusi. Države članice si 
prizadevajo, da ne povečajo skupne 
obremenitve državljanov.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se skupna obremenitev državljanov in gospodarstva ne sme povečati. 
Davki in dajatve na okolju prijazne načine prevoza so precej visoki ter bi jih bilo treba 
zmanjšati, da bi dali prave spodbude.  

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 3 d, odstavek 3, točka (b) (novo) (Direktiva 2003/87/ES)

(b) število pravic, ki se za tisto obdobje 
dodeli brezplačno v skladu s členom 3c;

črtano

Obrazložitev

Delež pravic, ki se dodeli z licitiranjem, se ne sme določiti s komitologijo, ampak v postopku 
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soodločanja s Svetom in Komisijo. Glej predlog spremembe 12.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 8, TOČKA (B A) (novo)

Člen 12, odstavek 2 b (novo) (Direktiva 2003/87/ES)

(ba) vstavi se naslednji odstavek 2b:
„2b. Če ukrepi Skupnosti za spodbujanje 
zmanjšanja izpustov dušikovih oksidov iz 
zrakoplovov, ki izvajajo letalsko dejavnost 
iz Priloge 1, niso vzpostavljeni do 1. 
januarja 2010, za namene odstavka 2a in 
z odstopanjem od člena 3(a), se količina 
ogljikovega dioksida, ki jo letalski 
prevoznik lahko oddaja, ker mu to 
dovoljuje pravica, ki ni pravica za 
letalstvo, ali enota potrjenega zmanjšanja 
emisij ali enota zmanjšanja emisij, deli s 
faktorjem vpliva 1,5.“

Obrazložitev

Po zadnjih znanstvenih raziskavah je prispevek emisij NOx k podnebnim spremembam dokaj 
dobro poznan. Iz njih lahko sklepamo, da je v letalstvu prispevek emisij NOx k podnebnim 
spremembam 1,5-krat večji od prispevka samega CO2. Če ni drugih posebnih ukrepov, je 
treba učinek NOx na segrevanje podnebja obravnavati v tej direktivi.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 16

Člen 25 a, odstavek 1 (Direktiva 2003/87/ES)

Če tretja država sprejme ukrepe za 
zmanjšanje vplivov zrakoplovov iz 
zadevne države, ki prihajajo iz navedene 
države in pristajajo v Skupnosti, na 
podnebne spremembe, in so ti ukrepi 
najmanj enaki zahtevam iz te direktive, 
Komisija to direktivo spremeni in 
zrakoplove, ki prihajajo iz te države, v 
naslednjem obdobju iz člena 3b izključi iz 
letalskih dejavnosti s seznama v Prilogi I.

Če tretja država sprejme ukrepe za 
zmanjšanje vplivov zrakoplovov iz 
zadevne države, ki prihajajo iz navedene 
države in pristajajo v Skupnosti, na 
podnebne spremembe, in so ti ukrepi 
najmanj enaki zahtevam iz te direktive, 
Komisija to direktivo spremeni, da se 
prepreči dvojno zaračunavanje in zagotovi 
enako obravnavanje.

Obrazložitev

Če tretje države vzpostavijo svoj sistem, je treba to upoštevati tudi v evropskem sistemu. 
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Izvzetje dohodnih letov se nanaša samo na sistem EU. S spremenjeno ubeseditvijo se prepreči 
dvojno zaračunavanje.

Predlog spremembe 20
ČLEN 2, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Če se države, ki niso članice EU, ali 
skupine držav dogovorijo z Evropsko 
unijo o skupnem sistemu trgovanja z 
emisijami, ki je vsaj tako koristen za 
okolje kot sistem iz te direktive, lahko 
Komisija predlaga spremembo te 
direktive, da jo prilagodi pravilom 
skupnega sistema.

Obrazložitev

V predlogu je treba pojasniti, da Evropska unija ne bo vztrajala pri svojem sistemu, bo pa 
vztrajala pri doseganju pozitivnega vpliva na okolje, da se zaščiti podnebje.

Predlog spremembe 21
PRILOGA, TOČKA 1, TOČKA (B)

Priloga I, odstavek 2 (Direktiva 2003/87/ES)

Za leto 2011 se v letalsko dejavnost 
vključijo samo leti, ki vzletajo in pristajajo 
na letališču, ki se nahaja na ozemlju države 
članice, za katero velja Pogodba. Od 1. 
januarja 2012 bodo vključeni vsi leti, ki 
vzletajo ali pristajajo na letališču, ki se 
nahaja na ozemlju države članice, za 
katero velja Pogodba.

Od leta 2010 se v letalsko dejavnost 
vključijo leti, ki vzletajo in pristajajo na 
letališču, ki se nahaja na ozemlju države 
članice, za katero velja Pogodba, ter leti, ki 
pristajajo ali vzletajo na letališču, ki je na 
ozemlju države članice, za katero velja 
Pogodba.

Obrazložitev

Samo sistem, ki čim bolj zgodaj vključuje medcelinske lete, lahko bistveno vpliva na 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Vendar je celo to samo prvi korak. EU bi se morala 
pogajati s tretjimi državami, da bi se čim prej uvedel globalni sistem. (Glej predloga 
sprememb 5 in 12.)

Predlog spremembe 22
PRILOGA, TOČKA 1, TOČKA (C)

Priloga I, odstavek 2, tabela, nova kategorija,točka (a) (Direktiva 2003/87/ES)
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a) letov izključno za prevoz, letov v okviru 
službenih potovanj, letov vladajočega 
monarha ali njegovih bližnjih sorodnikov 
ter letov predsednikov držav, predsednikov 
vlad in vladnih ministrov, kadar je to z 
ustreznim kazalnikom stanja navedeno v 
načrtu leta;

črtano

Obrazložitev

Javni sektor bi moral dajati dober zgled, zlasti vlade. Nekatere so že uvedle prostovoljni 
prispevek zaradi emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročajo vladna letala. Predlagano 
izvzetje bi bilo popolnoma v nasprotju s politiko večine vlad in pričakovanji javnosti. 

Predlog spremembe 23
PRILOGA, TOČKA 2, TOČKA (B)

Priloga IV, del B, »Nadzor nad podatki o tonskih kilometrih za namen člena 3d«, odstavek 2, 
alinea 2 (Direktiva 2003/87/ES)

- letalski prevoznik 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 za vsakega 
potnika in njegovo prijavljeno prtljago 100 
kg.

- letalski prevoznik 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 za vsakega 
potnika in njegovo prijavljeno prtljago 160 
kg.

Obrazložitev

Za izračun mejne vrednosti Komisija predlaga, da bi se za enega potnika štelo 100 kg. S tako 
opredelitvijo bi tovornemu prometu dali prednost pred potniškim, saj na dani razdalji prevoz 
tone tovora porabi manj energije in zato povzroči manj emisij kot deset potnikov. Za potniški 
promet so potrebni sedeži, kuhinja, stranišča in razne storitve, za tovorni promet pa ne. 
Poročevalec zato predlaga višjo vrednost.

Predlog spremembe 24
PRILOGA, TOČKA 3, TOČKA (B)

Priloga IV, del B, točka (14), pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 2003/87/ES)

Evropske institucije in države članice 
zagotovijo, da so delovne metode, ki jih 
uporabi preveritelj, usklajene pred 
izvajanjem direktive in da se določbe 
direktive uporabljajo enotno.
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Obrazložitev

Zaradi enakega obravnavanja sektorja zračnega prevoza je nujno treba preveriti enotnost 
metod in postopkov ter njihove uporabe. Zaradi določb, ki se v državah članicah različno 
uporabljajo in razlagajo, lahko pride do izkrivljanja konkurence.

Predlog spremembe 25
PRILOGA, TOČKA 3, TOČKA (B)

Priloga IV, del B, točka (16), pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 2003/87/ES)

Evropske institucije in države članice 
zagotovijo, da so delovne metode, ki jih 
uporabi preveritelj, usklajene pred 
izvajanjem direktive in da se določbe 
direktive uporabljajo enotno.

Obrazložitev

Zaradi enakega obravnavanja sektorja zračnega prevoza je nujno treba preveriti enotnost 
metod in postopkov ter njihove uporabe. Zaradi določb, ki se v državah članicah različno 
uporabljajo in razlagajo, lahko pride do izkrivljanja konkurence.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

V nedavnih poročilih Mednarodnega foruma za podnebne spremembe je bila izrazito 
poudarjena nujna potreba po omejitvi toplogrednih plinov v boju proti podnebnim 
spremembam.1

Nekdanji 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 proti koncu 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 8. in 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 ravnijo iz leta 1990. 

Evropski parlament je v več resolucijah poudaril, da je nujno treba ukrepati proti podnebnim 
spremembam, svojo zavezanost pa je pokazal z ustanovitvijo začasnega odbora za podnebne 
spremembe. 

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

Način, na katerega bodo Evropski parlament in druge institucije obravnavali 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?

Emisije toplogrednih plinov v letalskem sektorju so se neznansko povečale. V primerjavi z 
letom 1990 so danes večje za 100 %2. To je v velikem nasprotju s ciljem za zmanjšanje iz 
Kjotskega protokola, ki znaša 8 %, ali s ciljem EU, ki predvideva 30-odstotno zmanjšanje po 
letu 2012. Nekateri oporekajo, da delež letalstva pri vseh emisijah toplogrednih plinov znaša 

  
1 IPCC 2007: Podnebne spremembe 2007, I. del: Podlaga s področja fizikalnih ved; IPCC 2007: Podnebne 
spremembe, II. del: Vpliv, prilagajanje in ranljivost; IPCC 2007: Podnebne spremembe 2007, III. del: Blažitev 
podnebnih sprememb.
2 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).
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"le" okoli 3 %1, vendar je bruto dodana vrednost letalskega sektorja 0,6 %2. Nihče ne more 
trditi, da to ni veliko.

Glede na emisije toplogrednih plinov je letalstvo najslabši način prevoza. Na potnika, ki 
uporablja letalo, pride veliko več emisij toplogrednih plinov na kilometer kot na potnika na 
vlaku ali avtobusu. Celo uporaba avtomobila je okolju veliko prijaznejša kot letenje.

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

  
1 Glej KOM(2005)459.
2 Eurostat, Statistika v središču 37/2005: Sektor zračnega prometa v Evropski uniji.
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Predlog Komisije 

Cilj predloga Komisije je sprememba Direktive 2003/87/ES, da se emisije CO2 iz letalstva 
vključijo v sistem Skupnosti za trgovanje z emisijami.

Predlog je, da se z letom 2011 v sistem trgovanja z emisijami vključijo notranji leti EU, z 
letom 2012 pa še odhodni in dohodni leti v EU; pri tem niso izjema zgolj poskusni in 
reševalni leti ter leti za usposabljanje, temveč tudi vladni leti.Pravice bodo na usklajen način 
dodeljevale države članice, pristojne za administrativno spremljanje določenega letalskega 
prevoznika: skupno število pravic bo določeno glede na povprečne emisije v letalstvu v 
obdobju 2004-2006.

Določen delež pravic se bo dodelil brezplačno na podlagi referenčne vrednosti.

Za obdobje 2011-2012 se predlaga licitiranje povprečnega deleža kvot, ki jih države članice 
predlagajo za licitiranje v svojih nacionalnih načrtih dodelitve. Po tem obdobju se opravi 
splošna revizija in se po potrebi ponovno ocenijo deleži brezplačne dodelitve in licitiranja ter 
sami postopki. Natančni podatki o licitiranju bo določala uredba Komisije.

Letalski prevozniki bodo lahko kupili pravice ostalih šestih sektorjev, ki so že vključeni v 
sistem Skupnosti, in do dolečenih usklajenih mejnih vrednosti lahko uporabljali tudi kreditne 
točke, t.i. enote zmanjšanja emisij in enote potrjenega zmanjšanja emisij.

Ocena predloga Komisije

Predlog Komisije je pomemben korak k reševanju problema emisij toplogrednih plinov v 
letalstvu, vendar ga lahko in ga je treba z vidika okolja in konkurenčnosti med letalskimi 
družbami ter različnimi prometnimi sektorji še precej izboljšati.

Predlagane spremembe

Področje in datum pričetka delovanja

Najpomembnejša poročevalčeva sprememba je uvedba enotnega datuma pričetka delovanja za 
notranje lete ter druge odhodne in dohodne lete na letališčih EU. Komisija je prepričana, da 
proti uvedbi sistema za vse odhodne in dohodne lete ni nobenega pravnega argumenta. 
Komisija je zaradi političnih razlogov predlagala dva datuma. Razlikovanje med notranjimi in 
medcelinskimi leti bi povzročalo preveč težav. Vpliv sistema na okolje bi bil precej majhen, 
če vanj ne bi vključili tudi medcelinskih letov. Posledica tega bi bilo izkrivljanje konkurence 
med letalskimi družbami in turističnimi regijami. Težko bi bilo namreč pojasniti, da na primer 
let iz velike Britanije v Maroko sodi v sistem, let iz velike Britanije na Kanarske otoke pa ne. 
Ravno zato poročevalec predlaga enotni datum pričetka delovanja, ki naj bi se čim prej 
določil, saj postaja blažitev podnebnih sprememb vse nujnejša. Sistem bo najverjetneje sprejet 
leta 2008. Prehodno obdobje enega leta ali dveh let je realno, zato poročevalec za datum 
pričetka delovanja predlaga leto 2010. 

Odnos s tretjimi državami
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Podnebne spremembe so svetoven izziv in ravno zato je sistem EU, ne glede na njegovo 
področje uporabe, le prvi korak. Evropska komisija bi morala torej prek pogajanj s tretjimi 
državami postopoma vzpostaviti globalen sistem. Če evropske institucije z neko tretjo državo 
sklenejo dogovor o skupnem sistemu, ki ima vsaj enake koristi za okolje kot sistem EU, lahko 
Komisija predlaga spremembo sistema, da se ta prilagodi dogovoru. Treba je pojasniti, da 
Evropska unija ne vztraja pri določenem sistemu, temveč na pozitivnem vplivu zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov. 

Metoda dodeljevanja

Predlog Komisije o usklajeni metodi dodeljevanja je velik korak naprej. Največja kritika 
sedanjemu sistemu EU za trgovanje z emisijami je izkrivljanje konkurence zaradi povsem 
različnih nacionalnih načrtov dodeljevanja in prekomernega dodeljevanja pravic. Komisija 
predlaga, da se večina pravic dodeli na podlagi sistema referenčne vrednosti, ki je 
učinkovitejši od veljavnega sistema dedovanja. Vendar lahko tudi sistem referenčnih 
vrednosti povzroči izkrivljanje konkurence, saj je način izbire referenčne vrednosti odvisen od 
vpliva na letalske družbe z različnimi sistemi poslovanja. Referenčna vrednost, ki jo predlaga 
Komisija, bi lahko tovornemu prometu dala prednost pred potniškim in jo je zato treba 
prilagoditi.

Tudi prilagojena referenčna vrednost lahko vodi do določenega izkrivljanja konkurence. To je 
eden od razlogov, zakaj je treba večji delež pravic dodeliti z licitiranjem. Druga prednost 
licitiranja je možnost obravnave potreb novih družb, ki v sektor prinašajo inovativnost. 
Pomembno se je tudi kar se da izogniti nepričakovanim dobičkom. Sedanji sistem EU za 
trgovanje z emisijami zagotavlja brezplačno dodeljevanje pravic, a so se cene vseeno 
povečale. Države članice bi z licitacijo velikega deleža pravic lahko ustvarile prihodek in 
zmanjšale davke in dajatve v prometnem sektorju. 

Uporaba denarja od licitiranja

Na splošno velja prepričanje, da se državljanom in podjetjem ne bi smelo nalagati novih 
davkov, dajatev ali drugih obveznosti. Zato je treba v predlogu pojasniti, da se prihodek od 
licitacije vrne državljanom in gospodarstvu. Glede na emisije toplogrednih plinov je letalstvo 
najslabši način prevoza. Na potnika, ki uporablja letalo, pride veliko več emisij toplogrednih
plinov na kilometer kot na potnika na vlaku ali avtobusu. Celo uporaba avtomobila je v 
običajnih razmerah okolju veliko prijaznejša kot letenje. Glede na navedeno je nerazumljivo, 
zakaj veljajo za avtomobile in zlasti avtobuse in vlake, ki so okolju prijaznejši, številni davki 
in dajatve, celo okoljski davki. Železniški promet je že vključen v sistem trgovanja z 
emisijami, ker uporablja elektriko. Zato poročevalec predlaga znižanje davkov in dajatev na 
okolju prijazne načine prevoza.

Omejitev

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2012 emisije toplogrednih plinov zmanjšala za 
8 % v primerjavi z ravnijo iz leta 1990. Do leta 2020 naj bi se emisije zmanjšale za približno 
20 %, v primeru mednarodnega sporazuma pa celo za 30 %. Če bi se ta ambiciozen cilj 
prenesel na letalski sektor, v katerem so se od leta 1990 emisije podvojile, bi to pomenilo, da 
mora ta sektor do leta 2010 emisije zmanjšati za 50 %, kar je zaradi tehničnih ukrepov, ki so 
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na voljo, povsem nerealno. Vendar bi moral letalski sektor zaradi pravičnosti do drugih 
sektorjev in zaradi večje stopnje ambicioznosti svoje emisije vsaj nekoliko zmanjšati. 
Poročevalec predlaga 10 % zmanjšanje glede na obdobje 2004-2006, kar pa ne izključuje 
morebitnega povečanja, čeprav dejanskih emisij v letalstvu ni mogoče kratkoročno zmanjšati, 
saj lahko letalske družbe kupijo kreditne točke v drugih gospodarskih sektorjih ali iz 
mehanizma čistega razvoja in mehanizma skupnega izvajanja.

Učinki letalstva poleg emisij CO2

Iz strokovnih poročil je razvidno, da je poleg emisij CO2 veliko več drugih dejavnikov, ki 
negativno vplivajo na podnebne spremembe, gre zlasti za emisije dušikovih oksidov in oblake 
cirusov. Za slednje ni dovolj znanstvenih dokazov, vendar bi nas moglo previdnostno načelo 
vsaj spodbujati k preprečevanju nastajanja oblakov cirusov. Poročevalec zato predlaga 
uvodno izjavo, ki bi organe, pristojne za upravljanje zračnega prometa, spodbudila k temu. Za 
emisije dušikovih oksidov ima Komisija namen predlagati ločeno zakonodajo, a predloga žal 
še ni predstavila. Poročevalec zato predlaga uvedbo multiplikatorja, ki bo odseval učinke 
emisij dušikovih oksidov iz letalstva. Multiplikator se ukine, ko Svet in Evropski parlament 
sprejmeta nov predlog Komisije o emisijah dušikovih oksidov.

Izjeme za vladne lete

Politično zelo pomembna točka bo izvzem vladnih letov, ki ga predlaga Komisija.  Na podlagi 
stališča, da morajo 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 treba to 
odstopanje črtati.

Upravljanje zračnega prometa

Evropski parlament že vrsto let poziva k boljšemu upravljanju zračnega prometa, a se države 
članice in Svet pri uvedbi tega sistema zelo obotavljajo; začel naj bi namreč veljati šele leta 
2020.

Pobuda za enotno evropsko nebo in raziskava o upravljanju zračnega prometa so bile 
sprožene iz gospodarskih razlogov in razlogov, povezanih s prometno politiko. Prav tako bi 
lahko s tem projektom zmanjšali emisije toplogrednih plinov, zato je treba države članice in 
Svet nujno pozvati, da to čim prej sprejmejo.
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