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Módosítás 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A javaslat rossz precedenst teremt azzal, hogy a légi közlekedési ágazat piaci szereplői 
számára aláássa a tervezhetőséget és a jobb szabályozás célkitűzése ellen hat. Továbbá a 
külső szemlélők szemében árt az uniós szabályozás hitelességének is.

Módosítás 9
Matthias Groote

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
7 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezménye Kiotói 
Jegyzőkönyvének az Európai Közösség 
nevében történő jóváhagyásáról, valamint 
az abból származó kötelezettségek közös 
teljesítéséről szóló 2002. április 25-i 
2002/358/EK tanácsi határozattal 
jóváhagyott Kiotói Jegyzőkönyv 2. 
cikkének (2) bekezdésére,

Or. de
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Módosítás 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2020-ra történő 
csökkentésére vonatkozó uniós 
elkötelezettség kiterjed a nemzetközi légi 
járatok által okozott CO2-kibocsátásra is, 
ezért egyértelmű, hogy a légi közlekedési 
ágazatnak is hozzá kell járulnia az Unió 
éghajlat-politikai célkitűzéseihez. 
Amennyiben a légi közlekedési ágazat 
által okozott éghajlati hatás a jelenlegi 
ütemben növekszik tovább, az jelentős 
mértékben alá fogja ásni a más 
ágazatokban elért csökkentéseket. 
Megjegyzendő továbbá, hogy a légi 
közlekedési ágazat számos támogatásban 
is részesül; az Unió más fogyasztói 
szolgáltatásaitól eltérően nem tartozik a 
hozzáadottérték-adó hatálya alá, a légi 
közlekedési tevékenységek tekintetében 
nem kell üzemanyagadót fizetni, és az 
ágazat a repülőterek finanszírozására és a 
regionális repülőterekről közlekedő 
légitársaságoknak nyújtott indulási célú 
állami támogatásokra vonatkozó 
közösségi iránymutatásokról szóló 2005. 
december 9-i bizottsági közleményben 
körvonalazott, igen nagyvonalú állami 
támogatási szabályok előnyeit is 
élvezheti”.

Or. en

Módosítás 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler
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Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E folyamat elősegítése és lendületben 
tartása érdekében célszerű felfüggeszteni a 
2013-as ICAO-közgyűlést megelőzően 
hatályos, az Unión és az Unióval szoros 
gazdasági kapcsolatban álló, valamint az 
éghajlatváltozás kezelésére az Unióval 
közös kötelezettséget vállaló területeken
kívüli repülőterekre érkező és onnan induló 
járatokra vonatkozó követelmények 
végrehajtását. Ezért nem lehet 
intézkedéseket hozni a légijárat-
üzemeltetők ellen az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvből eredő, 2014. január 1-jét 
megelőzően keletkező követelmények 
tekintetében, amelyek előírják a szóban 
forgó repülőterekre érkező és onnan induló 
járatok vonatkozásában a hitelesített 
kibocsátások és az annak megfelelően 
leadott kibocsátási egységek jelentését. A 
követelményeket továbbra is teljesíteni 
kívánó légijárat-üzemeltetők részére 
biztosítani kell ennek lehetőségét.

(2) E folyamat elősegítése és az ICAO-
tagállamok által a légi közlekedésből 
származó kibocsátások kérdésének 
globális szinten való kezelése érdekében 
tett közös kötelezettségvállalások
lendületben tartása érdekében célszerű 
felfüggeszteni a 2013-as ICAO-közgyűlést 
megelőzően hatályos, az Unión és az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet jogi 
szabályozásukba beépítő EFTA-
államokon kívüli repülőterekre érkező és 
onnan induló járatokra vonatkozó 
követelmények végrehajtását. Ezért nem 
lehet intézkedéseket hozni a légijárat-
üzemeltetők ellen az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvből eredő, 2014. május 1-jét 
megelőzően keletkező követelmények 
tekintetében, amelyek előírják a szóban 
forgó repülőterekre érkező és onnan induló 
járatok vonatkozásában a hitelesített 
kibocsátások és az annak megfelelően 
leadott kibocsátási egységek jelentését. A 
követelményeket továbbra is teljesíteni 
kívánó légijárat-üzemeltetők részére 
biztosítani kell ennek lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás megfelelően megkülönbözteti az irányelvet alkalmazó államokat és a 
harmadik országokat, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a légi közlekedésből származó 
kibocsátások kezelése iránti kötelezettségvállalás nem csupán az EU, hanem az ICAO-
tagállamok közös vállalása.
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Módosítás 12
Martin Callanan

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió arra biztatja az 
ICAO-közgyűlést, hogy jusson 
megegyezésre egy reális végrehajtási 
ütemtervvel rendelkező globális, piaci 
alapú eszköz, valamint a nemzetközi légi 
közlekedésre vonatkozó nemzeti és 
regionális piaci alapú eszközök átfogó 
alkalmazását segítő keret létrehozásáról a 
globális, piaci alapú eszköz 
alkalmazásáig.

Or. en

Indokolás

E módosítás kerülné az esetlegesen túlzott érzelmi töltetet hordozó nyelvezet használatát, ami 
károsan befolyásolhatná a jelenleg zajló tárgyalásokat, és akaratlanul is rájátszana az ICAO-
ban helyet foglaló más tárgyaló felek félelmeire.

Módosítás 13
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek uniós 
kereskedelmi rendszere iránti nemzetközi 
bizalom megteremtése érdekében a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
vagy az ennek megfelelő összegeket abban 
az esetben, ha a tagállamok olyan 
kényszerítő költségvetési elvei, mint az 
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egységesség és az egyetemlegesség azt 
megkövetelik – az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz az EU-ban és 
harmadik országokban történő 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozására, valamint a 
rendszer igazgatási költségeinek 
fedezésére kell fordítani. Az árverezésből 
származó bevételeket az alacsony 
kibocsátású közlekedés támogatására is 
fel kell használni. Az árverezések 
bevételeit különösen az UNFCCC
keretében működő Globális 
Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapba és Éghajlat-
változási Alapba történő befizetések, 
továbbá az erdők pusztulásának 
elkerülése és a fejlődő országokban az 
alkalmazkodás megkönnyítése érdekében 
tett intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelvről folytatott tárgyalások során az Európai Parlament 
ragaszkodott a források egyértelmű, jogilag kötelező erejű elkülönítéséhez. Akkor a 
tagállamok nem voltak hajlandóak ezt elfogadni, és csak egy ajánlást foglaltak bele az 
irányelvbe. Megkönnyítené az uniós rendszer elfogadását, ha a tagállamok sokkal 
egyértelműbb kötelezettségvállalást fogadnának el. A légi közlekedésből származó kibocsátás 
csökkentését szolgáló technológiákra irányuló közös kutatási projekteket lehetne létrehozni 
harmadik országokkal. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és hatásainak 
enyhítéséhez (köztük két ENSZ-alaphoz) való hozzájárulás nagyon hasznos lenne a fejlődő 
országok támogatásának megkönnyítése szempontjából.

Módosítás 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek uniós 
kereskedelmi rendszere iránti nemzetközi 
bizalom megteremtése érdekében az uniós 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer
alkalmazásából keletkező mindennemű 
jövedelmet a kibocsátások környezeti 
hatásainak mérséklésére és a nemzetközi 
éghajlat-politika finanszírozásához való 
hozzájárulásra kell felhasználni az 
UNFCCC-vel összhangban. A hatékony, 
útvonalalapú, globális, piaci alapú 
eszközről – mely jelentős mértékben lehet 
képes a légi közlekedés éghajlati 
hatásainak csökkentésére – szóló 
megállapodás részeként az Uniónak 
vállalnia kell azt is, hogy az ezen eszköz 
révén keletkező valamennyi jövedelmet az 
UNFCCC Éghajlat-változási Alapja 
javára fordítja, ezzel letéve voksát a közös, 
bár differenciált felelősségi körök és a 
különböző képességek elve mellett.

Or. en

Indokolás

A légi közlekedéssel kapcsolatos globális, piaci alapú eszköz irányába történő elmozdulást 
megkönnyíti, ha az EU beleegyezik abba, hogy a bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem nemzetközi finanszírozására fordítja. A Koppenhágai Megállapodásban és az 
UNFCCC későbbi COP-határozataiban az EU elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
fejlődő országok éghajlat-politikai fellépéseihez nyújtott nemzetközi finanszírozás teljes 
összegét 100 milliárd USD-re növeljék. Az uniós ETS-nek továbbra is mindaddig vonatkoznia 
kell a nemzetközi légi közlekedésre, amíg ki nem alakul egy olyan hatékony globális rendszer, 
amely jelentős mértékben képes csökkenteni az ágazat éghajlati hatásait.

Módosítás 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés – 1 lábjegyzet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Többek között az EFTA-államok, a 
csatlakozási szerződést aláírt országok és 
az EGT-tagállamok fennhatóságai és 
területei.

1. Többek között az EGT-államok, a 
csatlakozási szerződést aláírt országok és 
az EGT-tagállamok fennhatóságai és 
területei.

Or. en

Indokolás

Nem mindegyik EGT-állam volt hajlandó a 2003/87/EK irányelvet beépíteni nemzeti jogi 
szabályozásába, ezt csak azok az EFTA-államok tették meg, amelyek az EGT-nek is tagjai (így 
Izland, Liechtenstein és Norvégia, míg Svájc nem). A szövegnek tehát nem az EFTA-, hanem 
az EGT-államokat kell említenie.

Módosítás 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A versenytorzulások elkerülése 
érdekében ezt az eltérést kizárólag azokra a 
légijármű-üzemeltetőkre kell alkalmazni, 
amelyek vagy nem részesültek 2012 
folyamán az ilyen tevékenység gyakorlása 
tekintetében kiosztott ingyenes kibocsátási 
egységben, vagy visszatérítették ezeket az 
ingyenes kibocsátási egységeket. 
Ugyanezen okból e kibocsátási egységeket 
nem kell figyelembe venni a 2003/87/EK 
irányelv által biztosított nemzetközi 
egységekre vonatkozó jogosultságok 
kiszámítása során.

(3) A versenytorzulások elkerülése 
érdekében ezt az eltérést kizárólag azokra a 
légijármű-üzemeltetőkre kell alkalmazni, 
amelyek vagy nem részesültek 2012 
folyamán az ilyen tevékenység gyakorlása 
tekintetében kiosztott ingyenes kibocsátási 
egységben, vagy visszatérítették ezeket az 
ingyenes kibocsátási egységeket. 
Ugyanezen okból e kibocsátási egységeket 
– az e határozat hatálybalépése előtt 
megszerzett egységek kivételével – nem 
kell figyelembe venni a 2003/87/EK 
irányelv által biztosított nemzetközi 
egységekre vonatkozó jogosultságok 
kiszámítása során.

Or. fr

Indokolás

Fontos a jogbiztonság biztosítása és annak garantálása, hogy ne szenvedjenek hátrányt azok 
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a jóhiszemű vállalkozások, amelyek 2012-re már felkészültek a légi közlekedésről szóló 
irányelv alkalmazására. Ez a rendelkezés emellett biztosítja az eltérést alkalmazó vagy azzal 
nem élő üzemeltetőkkel szembeni egyenlő bánásmód alkalmazását is.

Módosítás 17
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzetközi légi járatok uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe (EU-
ETS) való bevonásának 2013-ig történő 
felfüggesztése kivételes jellegű, amelynek 
célja az ICAO keretében zajló tárgyalások 
előrevitele és eredményes lezárása. 
Amennyiben a konkrét menetrend, a 
kötelező erejű célok és a légi 
közlekedésből származó kibocsátás 
csökkentését szolgáló piaci alapú eszközök 
tekintetében nem sikerül megállapodást 
elérni, az EU-ETS rendszert újra 
alkalmazni kell valamennyi nemzetközi 
légi járatra.

Or. de

Indokolás

Egyértelműen világossá kell tenni, hogy az ICAO csupán időt kap arra, hogy a megcélzott 
előrelépések tekintetében konkrét megállapodásra jusson. Amennyiben ez nem sikerül, nincs 
más lehetőség, mint az EU-ETS újbóli bevezetése valamennyi légi járatra.

Módosítás 18
Martin Callanan

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A verseny torzulásának és az uniós 
rendszer környezetvédelmi integritása 
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gyengülésének elkerülése érdekében a 
jelenlegi eltérést csak egy évig kellene 
alkalmazni. További uniós szintű 
jogalkotás csak akkor lenne helyénvaló, 
ha az ICAO Közgyűlésén világos és 
elégséges előrelépést sikerül elérni a 
nemzetközi légi közlekedés 
kibocsátásának kezelése tekintetében.

Or. en

Indokolás

E módosításnak is az a célja, hogy kerülje olyan nyelvezet használatát, amely károsan 
befolyásolhatná a jelenleg zajló tárgyalásokat, és akaratlanul is rájátszana az ICAO-ban 
helyet foglaló más tárgyaló felek félelmeire.

Módosítás 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió elkötelezett CO2-kibocsátása 
és ezen belül a légi közlekedésből 
származó kibocsátás csökkentése mellett. 
Az érdemi kibocsátáscsökkentés elérése 
érdekében az Unió gazdaságának egyetlen 
ágazata sem kaphat mentességet. E 
tekintetben megjegyzendő, hogy a légi 
közlekedési ágazat számos támogatásban 
részesül, és nem esik a hozzáadottérték-
adó hatálya alá, és a légi közlekedési 
tevékenységek után üzemanyagadót sem 
kell fizetni. A légi közlekedés emellett a 
regionális repülőterekről közlekedő 
légitársaságoknak nyújtott indulási célú 
állami támogatásokra vonatkozó 
közösségi iránymutatásokról szóló 2005. 
december 9-i bizottsági közleményben 
körvonalazott, igen nagyvonalú állami 
támogatási szabályok előnyeit is 
élvezheti.”
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Or. en

Módosítás 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől 
eltérően a tagállamok nem 
foganatosíthatnak intézkedést a légijármű-
üzemeltetők ellen a 2003/87/EK irányelv 
12. cikkének (2a) bekezdésében és 14. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott, 
az Európai Unión, az EFTA-tagállamokon 
és az EGT-tagállamok fennhatóságain és 
területein kívüli országok repülőtereire 
érkező és onnan induló járatok 
üzemeltetése tekintetében 2014. január 1-
jét megelőzően keletkező 
követelményekkel kapcsolatban, ha a 
légijármű-üzemeltetők 2012-ben nem 
részesültek ilyen tevékenység alapján 
kiosztott ingyenes kibocsátási egységben, 
vagy ha részesültek, azzal egyenlő számú 
kibocsátási egységet törlés céljára 
visszatérítettek a tagállamnak.

A 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől 
eltérően a tagállamok nem 
foganatosíthatnak intézkedést a légijármű-
üzemeltetők ellen a 2003/87/EK irányelv 
12. cikkének (2a) bekezdésében és 14. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott, 
az Európai Unión belüli és az Európai 
Unión kívüli országok repülőtereiről
induló járatok üzemeltetése tekintetében 
2014. május 1-jét megelőzően keletkező 
követelményekkel kapcsolatban, ha a 
légijármű-üzemeltetők a szóban forgó 
évben nem részesültek ilyen tevékenység 
alapján kiosztott ingyenes kibocsátási 
egységben, vagy ha részesültek, azzal 
egyenlő számú kibocsátási egységet törlés 
céljára visszatérítettek a tagállamnak.

Or. en

Indokolás

A verseny torzulásának megelőzése érdekében a felfüggesztésnek az EU-n belüli járatok 
tekintetében is hatályosnak kell lennie. Ezenkívül 2012-re és 2013-ra is vonatkoznia kell. 
Ezzel az uniós légitársaságok számára garantálható a jogbiztonság a 2013-ra vonatkozó 
kötelezettségeik tekintetében. Ha az ICAO 2013 végéig elfogadja a keretet, akkor az 
„óramegállításnak” 2013-ra is vonatkoznia kell. A javaslatnak az EU–ETS irányelvet 
egyoldalúan ki kell terjesztenie az EFTA tagállamaira is.

Módosítás 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől 
eltérően a tagállamok nem 
foganatosíthatnak intézkedést a légijármű-
üzemeltetők ellen a 2003/87/EK irányelv 
12. cikkének (2a) bekezdésében és 14. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott, 
az Európai Unión, az EFTA-tagállamokon
és az EGT-tagállamok fennhatóságain és 
területein kívüli országok repülőtereire 
érkező és onnan induló járatok 
üzemeltetése tekintetében 2014. január 1-
jét megelőzően keletkező 
követelményekkel kapcsolatban, ha a 
légijármű-üzemeltetők 2012-ben nem 
részesültek ilyen tevékenység alapján 
kiosztott ingyenes kibocsátási egységben, 
vagy ha részesültek, azzal egyenlő számú 
kibocsátási egységet törlés céljára 
visszatérítettek a tagállamnak.

A 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől 
eltérően a tagállamok nem 
foganatosíthatnak intézkedést a légijármű-
üzemeltetők ellen a 2003/87/EK irányelv 
12. cikkének (2a) bekezdésében és 14. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott, 
az Európai Unión, az EGT-tagállamokon
és az EGT-tagállamok fennhatóságain és 
területein kívüli országok repülőtereire 
érkező és onnan induló járatok 
üzemeltetése tekintetében 2014. január 1-
jét megelőzően keletkező 
követelményekkel kapcsolatban, ha a 
légijármű-üzemeltetők 2012-ben nem 
részesültek ilyen tevékenység alapján 
kiosztott ingyenes kibocsátási egységben, 
vagy ha részesültek, azzal egyenlő számú 
kibocsátási egységet törlés céljára 
visszatérítettek a tagállamnak.

Or. en

Indokolás

Nem mindegyik EGT-állam volt hajlandó a 2003/87/EK irányelvet beépíteni nemzeti jogi 
szabályozásába, ezt csak azok az EFTA-államok tették meg, amelyek az EGT-nek is tagjai (így 
Izland, Liechtenstein és Norvégia, míg Svájc nem). A szövegnek tehát nem az EFTA-, hanem 
az EGT-államokat kell említenie.

Módosítás 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk alapján törölt kibocsátási 
egységek nem vehetők figyelembe a 
2003/87/EK irányelv által biztosított 

A 2. cikk alapján törölt kibocsátási 
egységek nem vehetők figyelembe a 
2003/87/EK irányelv által biztosított 
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nemzetközi egységekre vonatkozó 
jogosultságok kiszámítása során.

nemzetközi egységekre vonatkozó 
jogosultságok kiszámítása során. Az e 
határozat hatálybalépése előtt a légi 
fuvarozók által a 2003/87/EK irányelvnek 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének a légi közlekedésre történő 
kiterjesztése céljából történő 
módosításáról szóló 2008. november 19-i 
2008/101/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1 összhangban szerzett 
nemzetközi kibocsátási egységek 2013 
folyamán felhasználhatók törölt vagy 
visszatérített kvótáik 15%-a erejéig.
____________
1 HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

Or. fr

Indokolás

Fontos a jogbiztonság biztosítása és annak garantálása, hogy ne szenvedjenek hátrányt azok 
a jóhiszemű vállalkozások, amelyek 2012-re már felkészültek a légi közlekedésről szóló 
irányelv alkalmazására. Ez a rendelkezés emellett biztosítja az eltérést alkalmazó vagy azzal 
nem élő üzemeltetőkkel szembeni egyenlő bánásmód alkalmazását is.

Módosítás 23
Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A tagállamok a kibocsátási egységek 
árverezéséből származó bevételeiket az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
nemzetközi erőfeszítésekre, különösen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére és az éghajlatváltozás 
fejlődő országokra gyakorolt hatásaihoz 
való alkalmazkodásra, továbbá az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére 
és az alkalmazkodásra irányuló kutatás és 
fejlesztés finanszírozására – ezen belül 
különös tekintettel a repülőgépiparra és a 
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légi közlekedésre – fordítják. Az 
árverezésből származó bevételeket az 
alacsony kibocsátású közlekedés 
támogatására is felhasználják. Az 
árverezések bevételeit az UNFCCC 
keretében működő Globális 
Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapba és Éghajlat-
változási Alapba történő befizetések, 
továbbá az erdők pusztulásának 
elkerülése érdekében hozott intézkedések 
finanszírozására is felhasználják.

Or. en

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelvről folytatott tárgyalások során az Európai Parlament 
ragaszkodott a források egyértelmű, jogilag kötelező erejű elkülönítéséhez. Akkor a 
tagállamok nem voltak hajlandóak ezt elfogadni, és csak egy ajánlást foglaltak bele az 
irányelvbe. Megkönnyítené az uniós rendszer elfogadását, ha a tagállamok sokkal 
egyértelműbb kötelezettségvállalást fogadnának el. A légi közlekedésből származó kibocsátás 
csökkentését szolgáló technológiákra irányuló közös kutatási projekteket lehetne létrehozni 
harmadik országokkal. Ezeknek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és hatásainak 
enyhítéséhez (köztük a két ENSZ-alaphoz) való hozzájárulása nagyon hasznos lenne a fejlődő 
országok támogatásának megkönnyítése szempontjából.

Módosítás 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének (4) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok a kibocsátási egységek 
árverezéséből származó bevételeiket az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
nemzetközi erőfeszítésekre, különösen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére és az éghajlatváltozás 
fejlődő országokra gyakorolt hatásaihoz 
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való alkalmazkodásra, továbbá az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére 
és az alkalmazkodásra irányuló kutatás és 
fejlesztés finanszírozására – ezen belül 
különös tekintettel a repülőgépiparra és a 
légi közlekedésre – fordítják. Az 
árverezésből származó bevételeket emellett 
a Globális Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapba való 
befizetésekre és az erdőpusztulás 
megakadályozását célzó intézkedések 
finanszírozására is felhasználják.
A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a 
Bizottságot az e bekezdés alapján tett 
lépésekről.”

Or. en

Indokolás

Az uniós ETS-nek továbbra is mindaddig vonatkoznia kell a nemzetközi légi közlekedésre, 
amíg ki nem alakul egy olyan hatékony globális rendszer, amely jelentős mértékben képes 
csökkenteni az ágazat éghajlati hatásait. Az uniós rendszer iránti bizalom megteremtése 
érdekében a bevételeket egyértelműen a nemzetközi éghajlat-politika finanszírozására kell 
átirányítani, beleértve az ágazat éghajlatra gyakorolt hatásainak csökkentésére irányuló K+F 
finanszírozását is.


