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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől 
való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0697),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0385/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E folyamat elősegítése és lendületben 
tartása érdekében célszerű felfüggeszteni a 

(2) E folyamat elősegítése és lendületben 
tartása érdekében célszerű felfüggeszteni a 

                                               
1 OJ C …
2 OJ C …
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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.

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 a 2010. és 2012. évek 
között keletkező, a szóban forgó 
repülőterekre érkező és onnan induló 
járatok vonatkozásában a hitelesített 
kibocsátások és az annak megfelelően 
leadott kibocsátási egységek jelentési 
követelményei tekintetében, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelően. A követelményeket továbbra 
is teljesíteni kívánó légijárat-üzemeltetők 
részére biztosítani kell ennek lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Ez tisztázza, hogy a 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől való eltérés csak a 2010–2012-es évek 
követelményeire vonatkozik. Annak érdekében, hogy a tagállamoknak ne kelljen átültetniük a 
határozatot, nagyon pontosan és egyértelműen kell meghatározni az eltérés körét.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió azt várja az ICAO-
közgyűléstől, hogy jusson megegyezésre 
egy reális végrehatjási ütemtervvel 
rendelkező globális, piaci alapú eszköz 
(MBM), valamint a nemzetközi légi 
közlekedésre vonatkozó nemzeti és 
regionális MBM-ek átfogó alkalmazását 
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segítő keret létrehozásáról a globális 
MBM alkalmazásáig.

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni, hogy az Uniónak nagyon világos elvárásai vannak az ICAO-közgyűléssel 
kapcsolatban, ezért nem minden eredmény tekinthető sikeresnek.

Módosítás 3

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 a 2012-es 
évre 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.

Or. en

Indokolás

Mint fent említettük, a fogalmazásnak teljesen egyértelműnek kell lennie. Tisztázni kell ezért, 
hogy a visszatérítendő kibocsátási egységek száma a 2010-es referenciaéven alapuló 
vonatkozó repülési tevékenységek igazolt tonnakilométereinek arányán alapul. Máskülönben 
az üzemeltetők eltérően értelmezhetik az összeget. Azt is tisztázni kell emellett, hogy csak a 
2012-es légiközlekedési kibocsátási egységeknél van lehetőség visszatérítésre vagy törlésre. 
Máskülönben torzulna az árverésen kiosztott 15% referenciaalapjaként szolgáló forgalomban 
lévő kibocsátási egységek száma (lásd 4. módosítás).
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Módosítás4

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szóban forgó üzemeltetőknek ki nem 
osztott vagy visszatérített kibocsátási 
egységeket törölni kell. Az árverésen 
kiosztásra kerülő légiközlekedési 
kibocsátási egységek száma összhangban 
van a 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének 
(1) bekezdésével,

(4) A szóban forgó üzemeltetőknek ki nem 
osztott vagy visszatérített 2012-es 
légiközlekedési kibocsátási egységeket 
törölni kell. A tagállamok által az 
árverésen kiosztásra kerülő légiközlekedési 
kibocsátási egységek számát csökkenteni 
kellene a Bizottság számításai szerint, ami 
így a forgalomban lévő légiközlekedési 
kibocsátási egységek teljes összegének 
15%-a lenne.

Or. en

Indokolás

E változtatás nélkül nincs jogalap az árverésen kiosztásra kerülő összeg csökkentésére. A 
csökkentett számú kibocsátási egység árverésen történő kiosztásának – amely figyelembe veszi 
a 2. cikk biztosította ingyenes kibocsátási egységek törlését is – lehetővé tétele érdekében a 
döntésnek tartalmaznia kell az irányelv 3d. cikkétől, különösen az (1) és a (3) bekezdésektől 
való eltérést. Ennek eredményeként a forgalomban lévő kibocsátási egységek teljes 
összegének 15%-át lehet árverésen kiosztani.

Módosítás5

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A versenytorzulás, illetve a rendszer 
környezeti integritása gyengülésének 
elkerülése érdekében ezt az eltérést csak 
legfeljebb egy évig lenne szabad 
alkalmazni. További jogalkotási lépés 
csak akkor lenne elfogadható, ha 
egyértelmű és elegendő előrelépés 
történne az ICAO-közgyűlésen a 
nemzetközi légiközlekedési kibocsátások 
terén, ideértve egy reális végrehajtási 
ütemtervvel rendelkező globális, piaci 
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alapú eszköz (MBM), valamint a 
nemzetközi légiközlekedési kibocsátások 
átfogó lefedését – a globális MBM 
alkalmazásáig – nemzeti és regionális 
MBM-ekkel biztosító, 
megkülönböztetésmentes keret 
létrehozásáról szóló megegyezést.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a javaslat csak egy évig érvényes, és amennyiben nem születik lényegi 
megoldás az ICAO-közgyűlésen 2013 szeptemberében, az irányelvet az eddigi tervek szerint 
fogják alkalmazni, ideértve az interkontinentális járatok lefedését is.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

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 EFTA-tagállamokon 
és az EGT-tagállamok fennhatóságain és 
területein kívüli országok repülőtereire 
érkező és onnan induló járatok 
üzemeltetése tekintetében a 2010. és 2012. 
évek között keletkező követelményekkel 
kapcsolatban, ha a légijármű-üzemeltetők 
2012-ben nem részesültek ilyen 
tevékenység alapján kiosztott ingyenes 
kibocsátási egységben, vagy ha 
részesültek, a 2010-es referenciaév ilyen 
tevékenységének igazolt 
tonnakilométereinek arányával azonos 
mértékű 2012-es kibocsátási egységet 
törlés céljára visszatérítettek a tagállamnak.

Or. en
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Indokolás

Ez tisztázza, hogy a 2003/87/EK irányelv 16. cikkétől való eltérés csak a 2010–2012-es évek 
követelményeire vonatkozik. Annak érdekében, hogy a tagállamoknak ne kelljen átültetniük a 
határozatot, nagyon pontosan és egyértelműen kell meghatározni az eltérés körét.

Módosítás7

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak törölniük kell 
valamennyi, az 1. cikkben említett 
repülőterekre érkező és onnan induló 
járatok tekintetében 2012-ben ki nem 
osztott vagy kiosztott, de visszatérített 
kibocsátási egységet.

A tagállamoknak törölniük kell 
valamennyi, az 1. cikkben említett 
repülőterekre érkező és onnan induló 
járatok tekintetében 2012-ben ki nem 
osztott vagy kiosztott, de visszatérített 
légiközlekedési kibocsátási egységet. A 
2003/87/EK irányelv 3d. cikkétől eltérően 
a tagállamoknak 2012-re vonatkozóan 
csökkentett számú légiközlekedési 
kibocsátási egységet oszthatnak ki 
árverésen. A csökkentésnek a 
forgalomban lévő légiközlekedési 
kibocsátási egységek alacsonyabb 
számával kell arányban állnia.

Or. en

Indokolás

E változtatás nélkül nincs jogalap az árverésen kiosztásra kerülő összeg csökkentésére. A 
csökkentett számú kibocsátási egység árverésen történő kiosztásának – amely figyelembe veszi 
a 2. cikk biztosította ingyenes kibocsátási egységek törlését is – lehetővé tétele érdekében a 
döntésnek tartalmaznia kell az irányelv 3d. cikkétől, különösen az (1) és a (3) bekezdésektől 
való eltérést. Ennek eredményeként a forgalomban lévő kibocsátási egységek teljes 
összegének 15%-át lehet árverésen kiosztani.
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INDOKOLÁS

A hatályos jogszabály:

2008-ban az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa hosszú és körültekintő mérlegelés 
után úgy döntött, hogy a légiközlekedést is beilleszti az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerébe (EU ETS).

A Tanács egyhangúlag támogatta a jogszabályt, a Parlament pedig a szavazatok több mint 
90%-ával. A légi közlekedés beillesztésének oka az volt, hogy foglalkozni kellett az ágazat 
növekvő üvegházhatásúgáz-kibocsátásának problémájával. A Kiotói Jegyzőkönyv báziséve, 
1990. óta a légitársaságok üvegházhatásúgáz-kibocsátása körülbelül 100%-kal nőtt. Ez 
jelentősen ellentmond az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése kötelezettségének és a 
2 fokos célnak, amit a nemzetközi közösség például Cancúnban is megerősített.
Ha nem foglalkoznánk a légitársaságok üvegházhatásúgáz-kibocsátásaival, az felelőtlenség 
lenne a más ágazatokkal és közlekedési módokkal kapcsolatos koherencia és tisztességesség 
szempontjából, mivel rájuk szabályozás vonatkozik az Unióban és a tagállamokban. A 
légitársaságokra vonatkozó ETS nagyon szerény az Európai Unió más ágazataihoz 
viszonyítva. A légiközlekedési ágazatnak 5%-kal kellene csökkentenie a kibocsátásait 2020-ig 
más ágazatok 21%-os kötelezettségéhez képest, és felhasználhatja a más ágazatokban elért 
csökkentéseket. A légitársaságok kibocsátásainak csak 15%-át osztják ki árverésen, míg a 
villamosenergia-ágazat esetében ez 100%, számos ágazatban pedig alacsonyabb az ingyenes 
kibocsátási egységek száma. Az utasok és a légitársaságok terhe nagyon alacsony. Az Európai 
Bizottság szerint az interkontinentális járatok jegyára kevesebb mint 2 euróval növekedne, ha 
a légitársaságok nem foglalják bele az árba az ingyen kapott tanúsítványok árát. Számos 
európai és nem európai légitársaság emelte már kismértékben a jegyárait az EU ETS 
bevezetése miatt. A Ryanair például járatonként 25 centtel növelte a jegyárakat1. Az uniós 
tagállamok és harmadik országok, például az USA és India által bevezetett számos adó és díj 
jóval nagyobb terhet jelent.
„Egy London Heathrow-ról Sanghajba tartó járaton az ETS ára kevesebb, mint egy csésze 
kávéé a Heathrow repülőtéren (J.G. Gerbrandy, az ENVI bizottság alelnöke).

A jelenleg érvényes jogszabály minden Európából induló vagy ide érkező járatra 
vonatkozik, a harmadik országok légitársaságai pedig akkor vesznek részt az ETS-ben, 
amikor Európából indulnak vagy ide érkeznek. Az érkező és induló járatok beillesztésére 
elsősorban környezetvédelmi okok miatt volt szükség, mivel a kibocsátások kétharmadát az 
interkontinentális járatok okozzák, és csak egyharmaduk keletkezik az Európai Unión belül 
közlekedő járatok miatt. Az Európai Bizottság jogászai mellett független jogászok is alaposan 
megvizsgálták ezt a rendelkezést, és értékelésük alapján teljes mértékben megfelel a 
nemzetközi jognak.

A harmadik országok kihívásai és kritikai értékelés:

Már a jogszabály elfogadása előtt harmadik országok, mint például az USA és Kína 
tiltakoztak az ellen, hogy az a saját légitársaságaikra is vonatkozzon. A jogi értékelés, illetve 

                                               
1 A Ryanair sok járatot üzemeltet az Európai Unión belül.
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az egyenlő bánásmód politikai és környezetvédelmi érvei miatt a Parlament és a Tanács 
mindamellett úgy határozott, hogy megkülönböztetéstől mentesen a harmadik országok 
légitársaságait is beilleszti a jogszabály hatálya alá. Az amerikai légitársaságok szövetsége és 
három amerikai légitársaság megtámadta a jogszabályt az Egyesült Királyságban, az ügy 
pedig az Európai Unió Bíróságához került. A Bíróság azt az egyértelmű ítéletet hozta, hogy 
a jogszabály megfelel a nemzetközi jog követelményeinek (a Bíróság ítélete a C-366/10. sz. 
ügyben, 2011. december 21.). A harmadik országok keresete szerint az Európai Unió a saját 
légterük használata után is fizetésre kötelezné őket, például akkor, amikor az USA területe 
felett repülnek. Ez azonban nem így van, mivel az EU ETS a repülőterekre való megérkezésre 
és az onnan való indulásra vonatkozik, pedig az útközbeni kibocsátás szolgál a mérés alapjául. 
Ez nem csak az EU ETS rendszer sajátossága. Nemzeti díjak és adók, például az Egyesült 
Királyságban és Németországban is hasonló alapelven működnek. A brit légiutas-adó (APD) 
nagyobb egy Mexikóvárosba, mint egy Torontóba tartó járat esetén. 

Légijárat London és Mexikó között
Egy London és Mexikóváros közötti járaton egy 
business osztályú jegyre 2012. április 1. után 162 
font (195 euró / 257 dollár) APD érvényes.

Légijárat London és Toronto között

Egy Torontóba tartó járaton egy jegyre csak 130 
font (156 euró / 206 dollár) APD érvényes. 

Az árbeli különbség oka az eltérő távolság. A táv 
nagy része az USA légterén belül van. Ez azt jelenti, hogy a 130 és a 162 font közötti 
különbség a főleg az USA légterét érintő, nagyobb távolság miatt áll fenn.
Ugyanez vonatkozik a német légiutas-adóra.

Légijárat Frankfurt és Varsó között

Egy Frankfurt és Varsó közötti járaton egy jegyre 
7,50 euró (10 dollár) német légiutas-adó érvényes. 
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Légijárat Frankfurt és Tokió között

Egy Frankfurt és Tokió közötti járaton egy jegyre 42,18 euró 
(56 dollár) német légiutas-adó érvényes. 

Ez azt jelenti, hogy a nagyon alacsony és a nagyon magas német légiutas-adó közötti 
különbség a főleg Oroszország légterét érintő, sokkal nagyobb távolság miatt áll fenn.

Mind a német, mind a brit adót elfogadták a harmadik országok, azokat nem illetik ilyen 
intenzív kritikával és ellenlépésekkel. Mint az EU ETS esetében is, a tagállamoknak joga 
van díjakat kiszabni a saját területükről induló vagy oda érkező járatokra. Ez az amerikai és az 
indiai adók alapja is. Ez azt mutatja, hogy jelentős politikai színezete van a vitának. Az 
ellenállás egyik oka az a feltételezés lehet, hogy az uniós jogszabály nem olyan fontos, mint a 
tagállamok jogszabályai. Emellett mivel az EU ETS az éghajlatváltozás mérséklésének is 
különösen fontos eszköze, emiatt is érheti kemény kritika bizonyos harmadik országok 
részéről. Az USA képviselőházának új többsége például azt akarja demonstrálni, hogy a saját 
éghajlatváltozásról szóló, a nemzetközi légi közlekedést is lefedő törvényük (Waxman-
Markey) halott.

Az ICAO-eljárás:

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) még 1997-ben bízták meg a légi 
közlekedés által okozott kibocsátások szabályozásával.
Sajnos azonban a mai napig nem született megoldás. Az Unió mindig úgy érvelt, hogy 
természetesen nemzetközi megegyezést szeretne, a tárgyalások folytatásának kötelezettsége 
pedig az érvényes EU ETS jogszabályokban is le van fektetve. Az ICAO-tanács 2012. 
november 9-i ülésén jelentős előrelépés történt a légi közlekedés által okozott kibocsátások 
globális szabályozása céljának elérése irányában. Létrehoztak egy magas szintű 
munkacsoportot a megoldás előkészítésére az ICAO következő közgyűléséig. Az ICAO 
közgyűlése csak háromévente ül össze, a következő ülés pedig 2013 szeptemberében lesz. Az 
európai rendszert ellenző harmadik országok mindig is azt állították, hogy az ICAO keretén 
belül szeretnének globális megoldást találni.
Sajnos azonban eddig az EU ETS-t ellenzők nem tudtak megegyezni arról, hogy az ICAO 
pontosan hogyan tudná megoldani a problémát. El kell ismerni azonban az ICAO 
vezetésének nagyon erős elkötelezettségét.

Az „óra megállítása”javaslat:



PE502.041v01-00 14/15 PR\922238HU.doc

HU

Az ICAO-tanács 2012. november 9-i döntésének fényében az Európai Bizottság bejelentette 
azt a javaslatot, hogy függesszék fel az EU ETS alkalmazását az interkontinentális járatokat 
illetően.

November 20-án a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlament és a Tanács számára az óra 
megállításáról. E javaslat célja lendületben tartani a pozitív folyamatot az ICAO-ban és 
növelni a 2013-as ICAO-közgyűlés sikeres kimenetelének esélyét. Egyrészt egy globális, 
piaci alapú eszköz kifejlesztése, másrészt egy olyan keret elfogadása tekintetében, amely 
lehetővé teszi az egyes államok számára, hogy piaci alapú eszközöket alkalmazzanak a 
nemzetközi légi közlekedésre vonatkozóan még időben a globális, piaci alapú eszköz 
életbelépése előtt.

A javaslat arról szól, hogy ne hajtsák végre az EU ETS-t az interkontinentális járatok 
2012-es kibocsátásai tekintetében. Az európai térségen belüli járatokra a Parlament és a 
Tanács által 2008-ban elfogadott irányelv kötelezettségei vonatkoznak. Minden 
intézkedés megkülönböztetéstől mentes, azaz ugyanazok a szabályok vonatkoznak az 
uniós és az Unión kívüli légitársaságokra. Ez azt jelenti, hogy egy uniós légitársaság 
mentességet kap, ha egy uniós repülőtérről egy harmadik ország repülőterére repül, az 
irányelv kötelezettségei viszont érvényesek lesznek a harmadik országok légitársaságaira, ha 
az európai térségen belül repülnek.

Az előadó ajánlása:

Az előadó alapvetően üdvözli a Bizottság javaslatát, és gyors elfogadást ajánl. A hatályos 
irányelv szerint a légitársaságoknak 2013. április 30-ig be kell nyújtaniuk a kibocsátási 
egységeiket. A jogi érthetőség kedvéért tehát a jogalkotási eljárást e dátum előtt be kell 
fejezni, mivel körültekintően elemezni kell az érveket, az ENVI és a TRAN bizottságok 
tagjainak pedig biztosítani kell a lehetőséget módosítások benyújtására.
Jogi okok miatt szükség van néhány módosításra. Ezek csupán tisztázzák a javaslat szándékát, 
ami az indokolásból, a preambulumbekezdésekből és a Bizottság kapcsolódó közleményéből 
is kitűnik.
Mivel a Bizottság nem számít a nemzeti jogba való átültetésre a tagállamokban, a határozatot 
pontosan kell megszövegezni, és nem szabad teret hagyni az értelmezésnek. A jogbiztonságot 
azzal lehet elérni, ha pontosan rögzítjük, mely követelményekre vonatkozik az eltérés, illetve 
hogy mennyi és milyen kibocsátási egység visszatérítésével tudnak a légitársaságok élni az 
eltérés adta lehetőséggel.
Meg kell teremteni az árverésre bocsátható összegek csökkentésének még hiányzó jogi alapját 
is, mivel a javaslat csak a 16. cikktől való eltérést tartalmazza. Ha az árverésre bocsátható 
összeg számítása nem változik, a tagállamoknak ugyanannyit kellene árverésre bocsátaniuk, 
ami nyilvánvalóan nem kívánatos. Ehelyett az árverésre bocsátható összegnek a 2012-ben 
forgalomban lévő légiközlekedési kibocsátási egységek teljes összegének 15%-át kell kitennie 
(lásd 1, 3, 4, 6, 7 módosítások).

Tisztázni kell, hogy a rendszer kizárólag az Unión belül való alkalmazása nem tarthat 
tovább egy évnél. Az azonos útvonalon repülő járatokat egyenlő bánásmódban részesítik. A 
2013. április 30-ig visszaszolgáltatandó kibocsátási egységek a 2012-es évre vonatkoznak, 
amikor a szén-dioxid ára nagyon alacsony volt (6 és 8 euró között), és amikor a légitársaságok 
akár 15%-ig CDM-krediteket használhatnak (kb. 0.4 euró).Ezért az uniós és a harmadik 
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országbeli légitársaságok közötti bármely, más útvonalakon történő repülésre ösztönzés 
formájában megvalósuló versenytorzulás lehetősége korlátozott, például 13,6 cent egy 
Hamburg és Frankfurt közötti járatra. E helyzet bárminemű meghosszabbítása azonban 
jelentős versenytorzuláshoz vezethet, és nem lenne elég ambíciózus környezetvédelmi 
szempontból. Ezért tisztázni kell, hogy az óra megállítását nem lehet 2013. december 31-én 
túl meghosszabbítani. Azt is tisztázni kell, hogy mit vár az Unió az ICAO közgyűlésétől.
Nem lehet bármely eredményt kielégítő eredményként elkönyvelni. Már a hatályos 
jogszabályban is meg van említve, hogy készen állunk a jogszabály módosítására, 
amennyiben globális megegyezés szüleitk. Tisztázni kell, hogy nem várható 2013 vége előtt 
egy, a légitársaságok kibocsátásait kielégítően lefedő globális megegyezés létrejötte. Ezért 
van szükség időközben egy keret létrehozására a regionális és nemzeti rendszerek számára. 
Az Unió viszont nem fogadhat el egy olyan helyzetet, amikor az érvényes jogszabályt eltörlik, 
miközben nem biztos, hogy megegyezés születik az ICAO keretein belül (lásd 2. és 5. 
módosítást).

A Bizottság javaslata alkalmat ad rá, hogy egyértelműen tisztázhassuk, hogy nem az EU áll 
a nemzetközi megegyezés útjában. Ha még e javaslat elfogadása után is úgy tűnik, hogy a 
harmadik országok nem igazán kompromisszumképesek az ICAO szintjén, az egyértelmű jele 
lesz annak, hogy nem igazán elkötelezettek azok, akik az ICAO-ban mindig a nemzetközi 
megoldást kérik számon. Másfelől viszont ha megegyezés születik az ICAO-n belül, 
mindenki, többek között az Európai Unió számára is ez lenne a legjobb megoldás.


