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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(2α) Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να
καθιερώσουν χρεώσεις στους επιβάτες
για πτήσεις στον βαθµό που δεν
καλύπτονται από το ΣΕ∆Ε.
Or. en
Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της συµφωνίας επί του προϋπολογισµού η οποία επετεύχθη τον ∆εκέµβριο του
2013, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναµένεται να καθιερώσει νέο τέλος ύψους από 2,5 δολάρια
ΗΠΑ έως 5,60 δολάρια ΗΠΑ το οποίο θα επιβάλλεται σε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από
αεροδρόµια των ΗΠΑ. Χρεώσεις των επιβατών πρέπει επίσης να καθιερωθούν στην Ένωση για
πτήσεις στον βαθµό που δεν καλύπτονται από το ΣΕ∆Ε για τις αεροπορικές µεταφορές. Οι
χρεώσεις αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναµες µε την τιµή του άνθρακα στο ΣΕ∆Ε.
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Τροπολογία

(γ) τις εκποµπές που προέρχονται από
πτήσεις µη εµπορικού φορέα
εκµετάλλευσης αεροσκαφών για κάθε
ηµερολογιακό έτος έως το 2020, εάν οι
εκποµπές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
εν λόγω φορέας εκµετάλλευσης
αεροσκαφών κατά το ηµερολογιακό έτος
είναι λιγότερες από 1000 τόνους·

(γ) τις εκποµπές που προέρχονται από
πτήσεις µη εµπορικού φορέα
εκµετάλλευσης αεροσκαφών για κάθε
ηµερολογιακό έτος έως το 2020, εάν οι
εκποµπές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
εν λόγω φορέας εκµετάλλευσης
αεροσκαφών κατά το ηµερολογιακό έτος
είναι λιγότερες από 1000 τόνους και ο
φορέας εκµετάλλευσης έχει επιλέξει να
υπαχθεί σε ισοδύναµο ετήσιο τέλος
εκποµπών για τις εκποµπές του·
Or. en

Αιτιολόγηση
Η εξαίρεση για τα µη εµπορικά αεροσκάφη, δηλαδή τα επιχειρηµατικά αεροπλάνα, είναι
αποδεκτή µόνο εάν για αυτά ισχύει ισοδύναµη συµβολή.
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