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26.3.2014 A7-0079/28 

Módosítás  28 

Satu Hassi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0079/2014 

Peter Liese 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi 

közlekedés) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az összes tagállamnak díjakat kell 

kiszabnia az utasokra azon repülések 

esetében, amelyekre a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer nem 

vonatkozik. 

Or. en 

Indokolás 

A 2013 decemberében létrejött egyesült államokbeli költségvetési megállapodással 
összefüggésben az Egyesült Államok Kongresszusa most vet ki egy új, járatonként 2,5−5,6 
USA-dollárig terjedı összegő légi közlekedési járulékot, amely az Egyesült Államok 
repülıtereirıl induló összes járat esetében alkalmazandó. Az Unióban is be kell vezetni az 
utasokat terhelı díjakat a repülések esetében, amennyiben azokra a légi közlekedésre 
vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer nem terjed ki. Ezeknek a díjaknak legalább a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer szén-dioxid-kibocsátási árával egyenértékőnek kell lenniük. 
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26.3.2014 A7-0079/29 

Módosítás  29 

Satu Hassi 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0079/2014 

Peter Liese 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme (nemzetközi légi 

közlekedés) 

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2003/87/EK irányelv 

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nem kereskedelmi légijármő-

üzemeltetı által végrehajtott repülésekbıl 

származó kibocsátások vonatkozásában a 

2020-ig tartó idıszak minden egyes olyan 

naptári éve esetében, amelyben a 

légijármő-üzemeltetı 1000 tonnánál 

kevesebb kibocsátásért volt felelıs; 

c) a nem kereskedelmi légijármő-

üzemeltetı által végrehajtott repülésekbıl 

származó kibocsátások vonatkozásában a 

2020-ig tartó idıszak minden egyes olyan 

naptári éve esetében, amelyben a 

légijármő-üzemeltetı 1000 tonnánál 

kevesebb kibocsátásért volt felelıs, és az 

üzemeltetı azt választotta, hogy 

kibocsátásáért azzal egyenértékő éves 

kibocsátási díjat fizet; 

Or. en 

Indokolás 

A nem kereskedelmi célú járatok, azaz a magánrepülések mentesítése csak akkor fogadható 
el, ha a kibocsátásnak megfelelı díjszabás alá tartoznak. 

 

 


