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8.9.2017 A8-0258/36 

Módosítás  36 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új) 

2003/87/EK irányelv 

3 d cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1a. A 3d. cikk (2) bekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép: 

(2)  2013. január 1-jétől kezdődően az 

egységek 15 %-a kerül árverésre. Ez a 

százalékarány ezen irányelv általános 

felülvizsgálata keretében növelhető.  

(2)  2021. január 1-jétől kezdődően az 

egységek 50%-a kerül árverésre, 

amennyiben ezekre nincs szükség 

annak elkerüléséhez, hogy 2021 és 

2030 között alkalmazni kelljen a 10a. 

cikk (5) bekezdését, ellenkező esetben 

ezeket ez utóbbi célra kell 

felhasználni.” 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Módosítás  37 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2003/87/EK irányelv 

28 b cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben a jelentés szerint a 

végrehajthatóság, az átláthatóság és az 

irányítás elégséges a globális piaci 

alapú intézkedéshez, a 

kibocsátáskompenzációs egységekre 

vonatkozó minőségi követelmények 

elégségesek, a kibocsátások nyomon 

követése, jelentése és ellenőrzése 

megbízható, továbbá biztosított az egyes 

útvonalakkal szembeni egyenlő 

bánásmód, úgy a Bizottság adott 

esetben javasolja az eltérés 15 évre 

történő meghosszabbítását. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Módosítás  38 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Tanács 2014. október 23–

24-én azt a kötelező célt tűzte ki, hogy 

az európai uniós gazdaság teljes 

egészének üvegházhatásúgáz-

kibocsátásában 2030-ig 1990-hez képest 

legalább 40 % saját csökkentést kell 

elérni. A Tanács 2015. március 6-i 

ülésén hivatalosan jóváhagyta, hogy ez 

a vállalás képezze az Unió és a 

tagállamok tervezett nemzeti vállalását a 

Párizsi Megállapodás keretében. Az 

Európai Tanács 2014. októberi 

következtetései azt irányozzák elő, hogy 

ezt a célt az Uniónak együttesen, a 

lehető legköltséghatékonyabb módon 

kell teljesítenie, továbbá hogy ennek 

érdekében az EU ETS-be tartozó 

ágazatokban és az EU ETS-en kívüli 

ágazatokban 2030-ra 2005-höz képest 

43 %-os, illetve 30 %-os csökkentést 

kell elérni. Valamennyi gazdasági 

ágazatnak hozzá kell járulnia e 

kibocsátáscsökkentés megvalósításához.  

(3) Az Európai Tanács 2014. október 23–

24-én azt a kötelező célt tűzte ki, hogy 

az európai uniós gazdaság teljes 

egészének üvegházhatásúgáz-

kibocsátásában 2030-ig 1990-hez képest 

legalább 40 % saját csökkentést kell 

elérni. A Tanács 2015. március 6-i 

ülésén hivatalosan jóváhagyta, hogy ez 

a vállalás képezze az Unió és a 

tagállamok tervezett nemzeti vállalását a 

Párizsi Megállapodás keretében. Az 

Európai Tanács 2014. októberi 

következtetései azt irányozzák elő, hogy 

ezt a célt az Uniónak együttesen, a 

lehető legköltséghatékonyabb módon 

kell teljesítenie, továbbá hogy ennek 

érdekében az EU ETS-be tartozó 

ágazatokban és az EU ETS-en kívüli 

ágazatokban 2030-ra 2005-höz képest 

43 %-os, illetve 30 %-os csökkentést 

kell elérni. Valamennyi gazdasági 

ágazatnak hozzá kell járulnia e 

kibocsátáscsökkentés megvalósításához, 

és ennek érdekében a Bizottságnak 

többek között az alacsony kibocsátású 

mobilitással kapcsolatos bevált 

gyakorlatok és levont tanulságok 

tagállamok közötti cseréjét lehetővé 
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tevő platformot kell biztosítania.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Módosítás  39 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az unió és tagállamai 1997 óta arra 

törekednek, hogy előmozdítsák a légi 

közlekedésből származó, üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának 

csökkentéséről szóló nemzetközi 

megállapodást, és 2008 óta olyan 

jogszabályokkal rendelkeznek, amelyek 

a 2005 óta működő uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszeren (EU 

ETS) keresztül korlátozzák a légi 

közlekedésből származó 

éghajlatváltozási hatásokat. A 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

(ICAO) keretében tett előrelépések 

előmozdítása érdekében az Unió az 

Európai Gazdasági Térség (EGT) 

területén található repülőterek közötti 

repülésekből származó kibocsátásokra 

vonatkozó megfelelési kötelezettségek 

korlátozása érdekében két alkalommal 

fogadott el határidőhöz kötött 

eltéréseket az EU ETS-hez képest, 

egyenlő bánásmódot biztosítva a 

légijármű-üzemeltetők útvonalain azok 

székhelyétől függetlenül. Az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszerétől 

(EU ETS) való legutóbbi eltérés, az 

Európai Parlament és Tanács 

(4) Az unió és tagállamai 1997 óta arra 

törekednek, hogy előmozdítsák a légi 

közlekedésből származó, üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának 

csökkentéséről szóló nemzetközi 

megállapodást, és 2008 óta olyan 

jogszabályokkal rendelkeznek, amelyek 

a 2005 óta működő uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszeren (EU 

ETS) keresztül korlátozzák a légi 

közlekedésből származó 

éghajlatváltozási hatásokat. Az Európai 

Unió Bírósága 2011. december 21-i 

ítéletében1a úgy határozott, hogy az 

EGT-n kívüli légi járatok EU ETS-be 

való beillesztése nem sérti a nemzetközi 

jogot. Ezenkívül 2004 és 2008 óta a 

tagállamok újfent elkötelezték magukat 

az egységes európai égbolt 

megvalósítása mellett, tekintettel a légi 

forgalom következő években várható 

fokozódására. A légiforgalmi 

szolgáltatás terén elérendő előrelépés 

érdekében a SESAR („Egységes 

európai égbolt” légiforgalmi 

szolgáltatási kutatási program) 

végrehajtását fel kell gyorsítani, és az 

innovatív technológiákat támogatni 
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421/2014/EU rendelete, 2013 és 2016 

között az EGT-n belüli repülésekre 

korlátozta a megfelelési 

kötelezettségeket, és a rendszer 

hatályának esetleges megváltoztatását 

helyezte kilátásba az EGT-n kívüli 

repülőterekre és onnan történő 

tevékenységek tekintetében, 2017. 

január 1-jétől kezdődően – az említett 

rendeletben előírt felülvizsgálatot 

követően. 

kell a Tiszta Égbolt projekt keretében. 

A globális piaci alapú intézkedés 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

(ICAO) révén történő bevezetésének elő 

kell segítenie a légi közlekedésből 

származó kibocsátások terén elért 

további előrelépést. A Nemzetközi 

Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

keretében tett előrelépések előmozdítása 

érdekében az Unió az Európai 

Gazdasági Térség (EGT) területén 

található repülőterek közötti 

repülésekből származó kibocsátásokra 

vonatkozó megfelelési kötelezettségek 

korlátozása érdekében két alkalommal 

fogadott el határidőhöz kötött 

eltéréseket az EU ETs-hez képest, 

egyenlő bánásmódot biztosítva a 

légijármű-üzemeltetők útvonalain azok 

székhelyétől függetlenül. Az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszerétől 

(EU ETS) való legutóbbi eltérés, az 

Európai Parlament és Tanács 

421/2014/EU rendelete, 2013 és 2016 

között az EGT-n belüli repülésekre 

korlátozta a megfelelési 

kötelezettségeket, és a rendszer 

hatályának esetleges megváltoztatását 

helyezte kilátásba az EGT-n kívüli 

repülőterekre és onnan történő 

tevékenységek tekintetében, 2017. 

január 1-jétől kezdődően – az említett 

rendeletben előírt felülvizsgálatot 

követően. 

_________________ 

1a A Bíróság 2011. december 21-i ítélete, 

Air Transport Association of America és 

társai kontra Secretary of State for 

Energy and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Módosítás  40 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 2016 októberében az ICAO 39. 

közgyűlésén a 2020. évi szint feletti, a 

nemzetközi légi közlekedésből 

származó kibocsátások ellentételezését 

szolgáló globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásáról 

elfogadott határozat fényében indokolt a 

meglévő eltérés meghosszabbítása, 

amíg a globális piaci alapú intézkedés 

tervezett elemei és végrehajtása terén 

nem születnek további eredmények. E 

tekintetben 2018-ra tervezik a 

szabványok és ajánlott gyakorlatok 

ICAO általi elfogadását az említett 

határozat kiegészítése és a globális 

rendszer végrehajtása érdekében. A 

gyakorlatba történő konkrét 

átültetéséhez azonban szükség lesz az 

ICAO részes feleinek nemzeti szintű 

fellépésére. Az ICAO-nak is ki kell 

alakítania irányítási rendszerét, 

beleértve a nyilvántartási rendszert is. 

Ebben az összefüggésben – az ICAO-

rendszer végrehajtásának 

felülvizsgálatára is figyelemmel – 

indokolt meghosszabbítani a harmadik 

országokból érkező és oda irányuló 

repülésekre vonatkozó EU ETS-

(5) A 2016 októberében az ICAO 39. 

közgyűlésén a 2020. évi szint feletti, a 

nemzetközi légi közlekedésből 

származó kibocsátások ellentételezését 

szolgáló globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásáról 

elfogadott határozat fényében 2018-ra 

tervezik a szabványok és ajánlott 

gyakorlatok ICAO általi elfogadását az 

említett határozat kiegészítése és a 

globális rendszer végrehajtása 

érdekében. A gyakorlatba történő 

konkrét átültetéséhez azonban szükség 

lesz az ICAO részes feleinek nemzeti 

szintű fellépésére. Az ICAO-nak is ki 

kell alakítania irányítási rendszerét, 

beleértve a nyilvántartási rendszert is. 

Ebben az összefüggésben indokolt 

2021-ig meghosszabbítani a harmadik 

országokból érkező és oda irányuló 

repülésekre vonatkozó EU ETS-

kötelezettségeket érintő jelenlegi 

eltérést, az ICAO lendületének 

megtartása és az ICAO-rendszer 

gyakorlatba történő átültetésének 

elősegítése érdekében. Az eltérés 

meghosszabbításának eredményeképp, 

az árverés útján értékesítendő, és – a 
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kötelezettségeket érintő jelenlegi 

eltérést, az ICAO lendületének 

megtartása és az ICAO-rendszer 

gyakorlatba történő átültetésének 

elősegítése érdekében. Az eltérés 

meghosszabbításának eredményeképp, 

az árverés útján értékesítendő, és – a 

különleges tartalék terhére is – 

térítésmentesen kiosztott kibocsátási 

egységek összegének meg kell felelnie a 

2016. évi szintnek, és arányosnak kell 

lennie a leadási kötelezettség 

csökkentésével. 

különleges tartalék terhére is – 

térítésmentesen kiosztott kibocsátási 

egységek összegének meg kell felelnie a 

2016. évi szintnek, és arányosnak kell 

lennie a leadási kötelezettség 

csökkentésével. A légi közlekedési 

ágazatból származó CO2-kibocsátások 

csökkentése érdekében az Unió 

továbbra is együttműködik a támogató 

tagállamokkal abban, hogy a légi 

közlekedés kibocsátási egységeinek 

elárverezéséből származó bevételeket 

olyan projektekre fordítsa, mint a 

SESAR, a Tiszta Égbolt és egyéb 

innovatív projektek. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Módosítás  41 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b)  Számos olyan jogalkotási aktust 

fogadtak el uniós szinten, amelynek 

célja az európai légtér 

széttöredezettségének megelőzése a 

légi forgalom áramlásának és a 

légtérhasználat ellenőrzésének 

fokozása, és ezáltal a kibocsátások 

csökkentése érdekében. Az Unión 

belül a CORSIA rendszert az ICAO 

úgynevezett „intézkedéscsomagja” 

részének kell tekinteni, csakúgy mint 

az egységes európai égboltra 

vonatkozó jogszabályok tagállamok 

általi teljes végrehajtását, az 

„Egységes európai égbolt” 

légiforgalmi szolgáltatási kutatást 

(SESAR), a GNSS-rendszer 

műholdas navigáció céljára való 

felhasználását és az olyan közös 

technológiai kezdeményezéseket, 

mint az I. és II. Tiszta Égbolt. A 

kibocsátási egységek jövőbeli 

árverési eljárásaiból származó 

valamennyi bevételt a fent említett 

kutatási és fejlesztési programok 

fejlesztésére, valamint olyan közös 

projektekre kell elkülöníteni, 

amelyek arra irányulnak, hogy 
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valamennyi tagállamban 

létrehozhassák az alapvető 

interoperábilis képességek készletét, 

különösen azokét, amelyek segítik a 

közös légi navigációs infrastruktúrák 

javítását, a légi navigációs 

szolgáltatások nyújtását és a légtér 

használatát, ha az ATM-főterv 

megvalósításához elengedhetetlenek. 

A Bizottságnak jelentést kell 

benyújtania az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a 

globális piaci alapú intézkedés 

végrehajtására irányuló, a 

tagállamok által az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésére tett lépésekről is, így 

többek között az 525/2013/EU 

rendelet 17. cikkével összhangban a 

tagállamok által a bevételek 

felhasználására vonatkozóan 

benyújtott információkról. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Módosítás  42 

Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0258/2017 

Julie Girling 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): a légi közlekedési tevékenységekre 

vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 

2021-től történő végrehajtásának előkészítése 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új) 

2003/87/EK irányelv 

3 d cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1d. A 3d. cikk (4) bekezdésének 1. 

albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

A légi közlekedés kibocsátási egységeinek 

elárverezéséből származó bevételek 

felhasználásáról a tagállamok 

határoznak.  A bevételeket az Unióban és 

harmadik országokban bekövetkező 

éghajlatváltozás kezelésére, többek között 

az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentésére, az EU-ban 

és harmadik országokban az 

éghajlatváltozás hatásaihoz történő 

alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 

alkalmazkodásra vonatkozó, beleértve 

különösen a repüléstechnika és légi 

közlekedés területén folyó kutatás és 

fejlesztés finanszírozására, az alacsony 

kibocsátású közlekedésen keresztüli 

kibocsátáscsökkentésre, valamint a 

közösségi rendszer igazgatási költségeinek 

fedezésére kell fordítani. Az árverésekből 

származó bevételeket különösen a globális 

energiahatékonysági és megújulóenergia-

alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az 

erdők pusztulásának elkerülése érdekében 

tett intézkedések finanszírozására kell 

A légi közlekedés kibocsátási egységeinek 

elárverezéséből származó valamennyi 

bevételt az Unióban és harmadik 

országokban bekövetkező éghajlatváltozás 

kezelésére, többek között az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésére, az EU-ban és harmadik 

országokban az éghajlatváltozás hatásaihoz 

történő alkalmazkodásra, az enyhítésre és 

az alkalmazkodásra vonatkozó, beleértve 

különösen a repüléstechnika és légi 

közlekedés területén folyó kutatás és 

fejlesztés finanszírozására, az alacsony 

kibocsátású közlekedésen keresztüli 

kibocsátáscsökkentésre, az uniós rendszer 

igazgatási költségeinek fedezésére, 

valamint a légi közlekedési ágazatból 

származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkentésére irányuló olyan kutatási és 

közös projektek finanszírozására kell 

fordítani, mint a SESAR közös vállalkozás 

és a Tiszta Égbolt közös technológiai 

kezdeményezések, illetve bármely olyan 

kezdeményezés, amely lehetővé teszi a 
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felhasználni. ” GNSS széles körű elterjesztését a 

műholdas navigációban, valamint az 

interoperábilis képességek kialakítását 

valamennyi tagállamban, különösen 

azokét, amelyek fejlesztik a légi 

navigációs infrastruktúrákat, a légi 

navigációs szolgáltatások nyújtását és a 

légtér használatát. Az árverésekből 

származó bevételeket a globális 

energiahatékonysági és megújulóenergia-

alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az 

erdők pusztulásának elkerülése érdekében 

tett intézkedések finanszírozására is fel 

lehet használni. Külön figyelmet kell 

fordítani azokra a tagállamokra, amelyek 

a bevételeket a 9. kutatási keretprogramba 

tartozó kutatási és innovációs programok 

társfinanszírozására fordítják. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e 

bekezdés alapján tett lépésekről. A 

kibocsátási egységek ezen irányelv szerinti 

elárverezéséből származó bevételek 

felhasználásának átláthatósága alapvető 

szerepet tölt be az uniós 

kötelezettségvállalások megerősítésében. 

Or. en 

 

 


