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26.3.2014 A7-0079/28 

Predlog spremembe  28 
Satu Hassi 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0079/2014 
Peter Liese 
Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 2a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Vse države članice bi morale uvesti 

potniške pristojbine za lete, ki niso zajeti v 

sistemu za trgovanje z emisijami (ETS). 

Or. en 

Obrazložitev 

Ameriški kongres namerava v kratkem na podlagi sporazuma o proračunu ZDA, doseženega 

decembra 2013, povišati novo pristojbino za lete z 2,5 USD na let na 5,60 USD, veljala pa bo 

za vse odhodne lete z letališč ZDA. Potniške pristojbine bi morali uvesti tudi v Uniji za lete, ki 

niso zajeti v sistemu ETS za letalstvo. Te pristojbine bi morale biti vsaj enakovredne ceni 

ogljika v okviru sistema ETS. 
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26.3.2014 A7-0079/29 

Predlog spremembe  29 
Satu Hassi 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0079/2014 
Peter Liese 
Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (emisije iz mednarodnega letalstva) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2003/87/ES 
Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem 
koledarskem do leta 2020 opravi 
nekomercialni operator zrakoplovov, kadar 
so emisije, za katere je v koledarskem letu 
odgovoren navedeni operator zrakoplovov, 
manjše od 1000 ton; 

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem 
koledarskem do leta 2020 opravi 
nekomercialni operator zrakoplovov, kadar 
so emisije, za katere je v koledarskem letu 
odgovoren navedeni operator zrakoplovov, 
manjše od 1000 ton in se je operater 
odločil za obveznost plačevanja 

enakovredne letne dajatve za svoje 

emisije; 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvzetje za nekomercialna letala, tj. poslovna reaktivna letala, je sprejemljivo le, če zanje 

velja enakovredna dajatev za emisije. 

 
 


