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Pozměňovací návrh  28 
Satu Hassi 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0079/2014 
Peter Liese 
Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké 
dopravy) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 2 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Všechny členské státy by měly zavést 

poplatky pro pasažéry letů, pokud nejsou 

tyto lety součástí systému obchodování 

s emisemi. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souvislosti s dohodou ohledně rozpočtu USA, které bylo dosaženo v prosinci 2013, 

v současnosti Kongres Spojených států projednává zavedení nového poplatku za lety ve výši 

od 2,5 USD za let do 5,60 USD, který by se uplatňoval na všechny lety odlétající z letišť 

v USA. V Unii by měly být také zavedeny poplatky pro pasažéry letů, pokud nejsou tyto lety 

součástí leteckého systému obchodování s emisemi. Tyto poplatky by měly odpovídat 

přinejmenším ceně uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi. 
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26. 3. 2014 A7-0079/29 

Pozměňovací návrh  29 
Satu Hassi 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0079/2014 
Peter Liese 
Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké 
dopravy) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Návrh směrnice 
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2003/87/ES 
Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 
000 tun; 

c) emise z letů uskutečňovaných 
provozovateli letadel v neobchodní letecké 
dopravě za každý kalendářní rok v období 
do roku 2020, kdy je objem emisí, za který 
je uvedený provozovatel letadel v daném 
kalendářním roce odpovědný, nižší než 
1000 tun a provozovatel se rozhodl, že 

bude podléhat ekvivalentnímu ročnímu 

emisnímu poplatku za své emise; 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Výjimka pro letadla v neobchodní letecké dopravě, tj. pro soukromá proudová letadla, je 

přijatelná pouze tehdy, pokud se na ně vztahuje ekvivalentní emisní poplatek. 

 
 


