
 

AM\1024854SK.doc  PE529.686v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

26.3.2014 A7-0079/28 

Pozmeňujúci návrh  28 
Satu Hassi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0079/2014 
Peter Liese 
Obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 2 a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Všetky členské štáty by mali zaviesť 

poplatky pre cestujúcich v prípade letov, 

na ktoré sa nevzťahuje EU ETS. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súvislosti s dohodou o rozpočte USA, ktorá bola uzavretá v decembri 2013, Kongres 
Spojených štátov zavádza nový letecký poplatok vo výške 2,5 až 5,6 USD, ktorý sa uplatňuje 
pri všetkých letoch odlietajúcich z letísk v USA. Takéto poplatky pre cestujúcich by sa mali 
zaviesť aj v Únii v prípade letov, na ktoré sa nevzťahuje ETS v oblasti leteckej dopravy. Tieto 
poplatky by mali prinajmenšom zodpovedať cene uhlíka v rámci ETS. 
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26.3.2014 A7-0079/29 

Pozmeňujúci návrh  29 
Satu Hassi 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0079/2014 
Peter Liese 
Obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 
Smernica 2003/87/ES 
Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) emisie z letov prevádzkovaných 
nekomerčným prevádzkovateľom v 
každom kalendárnom roku až do roku 2020 
v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený 
prevádzkovateľ zodpovedný v 
predchádzajúcom kalendárnom roku, 
nedosiahli 1 000 ton; 

c) emisie z letov prevádzkovaných 
nekomerčným prevádzkovateľom v 
každom kalendárnom roku až do roku 2020 
v prípade, že emisie, za ktoré je uvedený 
prevádzkovateľ zodpovedný v príslušnom 
kalendárnom roku, nedosahujú 1 000 ton a 

prevádzkovateľ si za svoje emisie zvolil 

možnosť úhrady rovnocenného ročného 

poplatku; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Výnimka pre lietadlá v nekomerčnej doprave, t. j. súkromné prúdové lietadlá, je prijateľná len 
vtedy, ak sa v ich prípade uhrádza rovnocenný emisný poplatok. 

 
 


