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Módosítás 17
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. fr

Indokolás

2014-ben még korai lenne fellépni, mivel az ICAO-val még nem jött létre a megállapodás. 
Továbbá, az Európai Unióban működő légitársaságokat nem lehet olyan adminisztratív 
feladatok elvégzésére kötelezni, amelyeknek a világ többi részén nincs megfelelőjük.  

Módosítás 18
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan 
majdani nemzetközi megállapodás 
létrehozására, amely korlátozza a légi 
közlekedés hatását az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátására, másfelől pedig 
autonóm módon fellépve korlátozza az 
Unióban található repülőterekre irányuló 
és onnan kiinduló repülések éghajlat-
változtató hatásait. Annak érdekében, 
hogy ezek az erőfeszítések kölcsönösen 
erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, 
indokolt figyelembe venni a nemzetközi 
fórumokon bekövetkező fejleményeket és 
az ott képviselt álláspontokat, különösen 
pedig a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) közgyűlésének 
harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, 
az ICAO-nak a környezetvédelemhez 
kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és
gyakorlatára vonatkozó egységes 

törölve
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állásfoglalást tartalmazó határozatot.

Or. nl

Módosítás 19
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan 
majdani nemzetközi megállapodás 
létrehozására, amely korlátozza a légi 
közlekedés hatását az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására, másfelől pedig 
autonóm módon fellépve korlátozza az 
Unióban található repülőterekre irányuló 
és onnan kiinduló repülések éghajlat-
változtató hatásait. Annak érdekében, 
hogy ezek az erőfeszítések kölcsönösen 
erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, 
indokolt figyelembe venni a nemzetközi 
fórumokon bekövetkező fejleményeket és 
az ott képviselt álláspontokat, különösen
pedig a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) közgyűlésének 
harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, 
az ICAO-nak a környezetvédelemhez 
kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és 
gyakorlatára vonatkozó egységes 
állásfoglalást tartalmazó határozatot.

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan 
majdani nemzetközi megállapodás 
létrehozására, amely korlátozza a légi 
közlekedés hatását az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására. A nemzetközi 
fórumokon bekövetkező fejleményeket és 
az ott képviselt álláspontokat figyelembe 
veszik, és különösen figyelembe veszik a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
(ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik 
ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a 
környezetvédelemhez kapcsolódó 
folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára 
vonatkozó egységes állásfoglalást 
tartalmazó határozatot.

Or. de

Módosítás 20
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan 
majdani nemzetközi megállapodás 

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan 
majdani nemzetközi megállapodás 
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létrehozására, amely korlátozza a légi 
közlekedés hatását az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására, másfelől pedig 
autonóm módon fellépve korlátozza az 
Unióban található repülőterekre irányuló és 
onnan kiinduló repülések éghajlat-
változtató hatásait. Annak érdekében, hogy 
ezek az erőfeszítések kölcsönösen 
erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, 
indokolt figyelembe venni a nemzetközi 
fórumokon bekövetkező fejleményeket és 
az ott képviselt álláspontokat, különösen 
pedig a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) közgyűlésének 
harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, 
az ICAO-nak a környezetvédelemhez 
kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és 
gyakorlatára vonatkozó egységes 
állásfoglalást tartalmazó határozatot.

létrehozására, amely korlátozza a 
nemzetközi légi közlekedés hatását az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, 
másfelől pedig autonóm módon fellépve 
korlátozza az Unión és az EGT-n belüli
repülések éghajlat-változtató hatásait. 
Annak érdekében, hogy ezek az 
erőfeszítések kölcsönösen erősítsék, ne 
pedig gyengítsék egymást, indokolt 
figyelembe venni a nemzetközi fórumokon 
bekövetkező fejleményeket és az ott 
képviselt álláspontokat, különösen pedig a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik 
ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a 
környezetvédelemhez kapcsolódó 
folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára 
vonatkozó egységes állásfoglalást 
tartalmazó határozatot.

Or. en

Módosítás 21
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Magától értetődő, hogy a légi 
közlekedési ágazatnak az Unió területén 
való működés esetén be kell tartania az 
uniós jogszabályokat. Meg kell továbbá 
jegyezni, hogy a légi közlekedési ágazat 
számos támogatásban részesül az 
Unióban, ideértve – más fogyasztói 
szolgáltatások esetétől eltérően – a 
héamentességet, valamint az 
üzemanyagok adómentességét. Az ágazat 
emellett a repülőterek finanszírozására és 
a regionális repülőterekről közlekedő 
légitársaságoknak nyújtott indulási célú 
állami támogatásokra vonatkozó 
közösségi iránymutatások értelmében 
nagyvonalú állami támogatási 
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szabályoknak is haszonélvezője. A 
Bizottságnak felül kellene vizsgálnia 
ezeket a mentességeket, és ki kellene 
terjesztenie a héát az összes Unión belüli 
légi járatra, valamint az uniós fogyasztás 
arányában az Unióból induló légi 
járatokra. A Bizottságnak emellett az 
üzemanyag-adóztatás lehetővé tételének és 
ösztönzésének biztosítása érdekében újra 
kellene tárgyalnia az összes légi 
közlekedési megállapodást.

Or. en

Indokolás

Foglalkozni kell a közlekedési ágazaton belüli versenynek a légi közlekedési ágazatnak 
biztosított mentességek miatti torzulásával is.

Módosítás 22
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos 
ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv4 követelményei teljesülnek abban 
az esetben, ha az előírt kötelezettségeket a 
harmadik országok repülőtereire irányuló 
és onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy meghatározott százaléka 
vonatkozásában teljesítik. E lépésével 
összefüggésben az Unió hangsúlyozza, 
hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
országainak repülőtereire irányuló és 
onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy bizonyos százalékára 
éppúgy van mód követelményeket 
alkalmazni, mint az e repülőterekre 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó kibocsátások nagyobb 
hányadával kapcsolatban jogi 

törölve
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követelményeket támasztani.
__________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 
HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

Or. de

Módosítás 23
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos ideiglenesen 
úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv4

követelményei teljesülnek abban az 
esetben, ha az előírt kötelezettségeket a 
harmadik országok repülőtereire irányuló 
és onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy meghatározott százaléka 
vonatkozásában teljesítik. E lépésével 
összefüggésben az Unió hangsúlyozza, 
hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
országainak repülőtereire irányuló és 
onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy bizonyos százalékára 
éppúgy van mód követelményeket 
alkalmazni, mint az e repülőterekre 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó kibocsátások nagyobb 
hányadával kapcsolatban jogi 
követelményeket támasztani.

(2) A 2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvtől4 való ideiglenes 
eltérésről szóló 377/2013/EU határozat 
elfogadása elősegítette az ICAO-n belüli 
előrelépést. A lendület megtartása, 
valamint a nemzetközi légi közlekedést 
érintő piacalapú intézkedések globális 
rendszerére irányuló megállapodás 
következő ICAO-közgyűlésen való 
létrejöttének elősegítése érdekében 
kívánatos azon követelmények 
végrehajtásának felfüggesztése, amelyek 
az Unió és az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) országain kívüli repülőterekre
irányuló és onnan kiinduló repüléseket 
érintik.

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
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egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.

egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.

Or. en

Módosítás 24
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos ideiglenesen 
úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv4

követelményei teljesülnek abban az 
esetben, ha az előírt kötelezettségeket a 
harmadik országok repülőtereire irányuló 
és onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy meghatározott százaléka 
vonatkozásában teljesítik. E lépésével 
összefüggésben az Unió hangsúlyozza, 
hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
országainak repülőtereire irányuló és 
onnan kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások egy bizonyos százalékára 
éppúgy van mód követelményeket 
alkalmazni, mint az e repülőterekre 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó kibocsátások nagyobb 
hányadával kapcsolatban jogi 
követelményeket támasztani.

(2) Ebből fakadóan a nemzetközi viták 
támogatása és egy globális piacalapú 
mechanizmus 2016-ig történő kialakítása  
érdekében kívánatos ideiglenesen úgy 
tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv
követelményei teljesülnek a 2016-ig tartó 
időszakban abban az esetben, ha az előírt 
kötelezettségeket a harmadik országok 
repülőtereire irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátások egy 
meghatározott százaléka vonatkozásában 
teljesítik. E lépésével összefüggésben az 
Unió hangsúlyozza, hogy az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) országainak 
repülőtereire irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátások egy 
bizonyos százalékára éppúgy van mód 
követelményeket alkalmazni, mint az e 
repülőterekre irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátások 
nagyobb hányadával kapcsolatban jogi 
követelményeket támasztani.

__________________ __________________
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/87/EK irányelve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 
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2003.10.25., 32. o. 2003.10.25., 32. o.

Or. en

Módosítás 25
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, 
annak érdekében, hogy a globális 
piacalapú intézkedés alkalmazásának 
megkezdéséig hátralévő hét évben a 
regionális piacalapú intézkedések 
alkalmazása egyszerű és működőképes 
módon legyen korlátozva, az Eurocontrol 
százalékos értékeket határozott meg 
annak alapján, hogy az EGT-ben és a 
harmadik országokban lévő legfontosabb 
repülőterek közötti, a földrajzi főkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada 
esik 12 mérföldnél nem nagyobb 
távolságra az EGT partvonalának 
legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem 
véli úgy, hogy a bevezetendő globális 
piacalapú intézkedéseknek tényleges 
légtérhasználati megfontolásokon, nem 
pedig az egyes repülőterekre irányuló 
vagy onnan kiinduló repüléseken kell 
alapulniuk, a százalékos értékek a 2020-ig 
terjedő időszak vonatkozásában 
relevánsak.

törölve

Or. en

Módosítás 26
Werner Langen, Herbert Reul
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Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, 
annak érdekében, hogy a globális 
piacalapú intézkedés alkalmazásának 
megkezdéséig hátralévő hét évben a 
regionális piacalapú intézkedések 
alkalmazása egyszerű és működőképes 
módon legyen korlátozva, az Eurocontrol 
százalékos értékeket határozott meg 
annak alapján, hogy az EGT-ben és a 
harmadik országokban lévő legfontosabb 
repülőterek közötti, a földrajzi főkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada 
esik 12 mérföldnél nem nagyobb 
távolságra az EGT partvonalának 
legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem 
véli úgy, hogy a bevezetendő globális 
piacalapú intézkedéseknek tényleges 
légtérhasználati megfontolásokon, nem 
pedig az egyes repülőterekre irányuló 
vagy onnan kiinduló repüléseken kell 
alapulniuk, a százalékos értékek a 2020-ig 
terjedő időszak vonatkozásában 
relevánsak.

törölve

Or. de

Módosítás 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 
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érdekében, hogy a globális piacalapú
intézkedés alkalmazásának megkezdéséig 
hátralévő hét évben a regionális piacalapú 
intézkedések alkalmazása egyszerű és 
működőképes módon legyen korlátozva, az
Eurocontrol százalékos értékeket határozott 
meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a 
harmadik országokban lévő legfontosabb 
repülőterek közötti, a földrajzi főkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada esik
12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától.
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendő globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2020-ig terjedő időszak 
vonatkozásában relevánsak.

érdekében, hogy az addig hátralévő három 
évben, amíg az ICAO közgyűlésének 
2016. évi 39. ülésszakán megállapodás 
születik a globális piacalapú intézkedésről, 
a regionális piacalapú intézkedések 
alkalmazása egyszerű és működőképes 
módon legyen korlátozva, az Eurocontrol 
százalékos értékeket határozott meg annak 
alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik 
országokban lévő legfontosabb repülőterek 
közötti, a földrajzi főkörön mért 
távolságoknak mekkora hányada esik 200
mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától.
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendő globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2016-ig terjedő időszak 
vonatkozásában relevánsak. Ez a 
korlátozás 2016. december 31-én hatályát 
veszti. Ha az ICAO közgyűlésének 39. 
ülésszakán megállapodás születik a 
jelenlegi jogszabályoknak megfelelő 
környezeti integritást biztosító globális 
piacalapú intézkedésről, a Bizottság a 
közgyűlés 39. ülésszakát követően a lehető 
leghamarabb javasolni fogja e 
jogszabályok megfelelő módosításait.

Or. en

Módosítás 28
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülőterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 
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érdekében, hogy a globális piacalapú 
intézkedés alkalmazásának megkezdéséig 
hátralévő hét évben a regionális piacalapú 
intézkedések alkalmazása egyszerű és 
működőképes módon legyen korlátozva, az 
Eurocontrol százalékos értékeket határozott 
meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a 
harmadik országokban lévő legfontosabb 
repülőterek közötti, a földrajzi főkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada esik 
12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. 
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendő globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2020-ig terjedő időszak 
vonatkozásában relevánsak.

érdekében, hogy az addig hátralévő három 
évben, amíg az ICAO közgyűlésének 
39. ülésszakán a nemzetközi légi 
közlekedésből származó kibocsátások 
többségére alkalmazandó, ratifikálható
globális piacalapú intézkedést fogadnak 
el, a regionális piacalapú intézkedések 
alkalmazása egyszerű és működőképes 
módon legyen korlátozva, az Eurocontrol 
százalékos értékeket határozott meg annak 
alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik 
országokban lévő legfontosabb repülőterek 
közötti, a földrajzi főkörön mért 
távolságoknak mekkora hányada esik 200
mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. 
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendő globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2016-ig terjedő időszak 
vonatkozásában relevánsak. 2017. január 
1-jétől a százalékos arány minden esetben 
50%, amíg bevezetésre nem kerül egy 
ennek megfelelő környezeti integritást 
biztosító globális piacalapú mechanizmus; 
a fennmaradó 50% más országok 
felelősségi körébe tartozik.

Or. en

Indokolás

A javasolt 12 tengeri mérföld mesterségesen alacsony távolság a légi közlekedési 
tevékenységekre nézve. A 200 mérföld az EGT kizárólagos gazdasági övezetének felel meg. 
2017-től kezdve addig, amíg bevezetésre nem kerül egy ennek megfelelő környezeti integritást 
biztosító nemzetközi piacalapú intézkedés, az EU légi közlekedésre vonatkozó 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének az érkező és az induló járatok 50%-ára kell kiterjednie, 
a másik 50% szabályozásának a másik ország hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 29
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A harmadik országok repülőtereire 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
hitelesített kibocsátásainak százalékos 
csökkentéséhez ismerni kell a teljes 
repülésekből származó kibocsátások 
nagyságát. A százalékos értékkel nem 
lefedett kibocsátások azonban nem 
kerülnek figyelembevételre.

törölve

Or. en

Módosítás 30
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A harmadik országok repülőtereire 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
hitelesített kibocsátásainak százalékos 
csökkentéséhez ismerni kell a teljes 
repülésekből származó kibocsátások 
nagyságát. A százalékos értékkel nem 
lefedett kibocsátások azonban nem 
kerülnek figyelembevételre.

törölve

Or. de

Módosítás 31
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országokba irányuló és törölve
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onnan kiinduló repülések vonatkozásában 
a légijármű-üzemeltetőknek lehetőséget 
kell adni arra, hogy hitelesített 
kibocsátásadataikat ne jelentsék be, 
hanem ehelyett az e repülésekből az EGT-
tagállamokon nem kívül bekövetkező 
kibocsátások lehető legpontosabban 
becsült adataira hagyatkozzanak.

Or. de

Módosítás 32
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országokba irányuló és 
onnan kiinduló repülések vonatkozásában 
a légijármű-üzemeltetőknek lehetőséget 
kell adni arra, hogy hitelesített 
kibocsátásadataikat ne jelentsék be, 
hanem ehelyett az e repülésekből az EGT-
tagállamokon nem kívül bekövetkező 
kibocsátások lehető legpontosabban 
becsült adataira hagyatkozzanak.

törölve

Or. en

Módosítás 33
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országokba irányuló és 
onnan kiinduló repülések vonatkozásában 
a légijármű-üzemeltetőknek lehetőséget 
kell adni arra, hogy hitelesített 
kibocsátásadataikat ne jelentsék be, 

törölve
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hanem ehelyett az e repülésekből az EGT-
tagállamokon nem kívül bekövetkező 
kibocsátások lehető legpontosabban 
becsült adataira hagyatkozzanak.

Or. en

Módosítás 34
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-
üzemeltetők kellő időt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetőleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-től kibocsátott mennyiségekre kell 
vonatkoznia.

törölve

Or. de

Módosítás 35
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-
üzemeltetők kellő időt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó hitelesített kibocsátásokra 

törölve
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meghatározott százalékos értékek, illetőleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-től kibocsátott mennyiségekre kell 
vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-
üzemeltetők kellő időt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetőleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-től kibocsátott mennyiségekre kell 
vonatkoznia.

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-
üzemeltetők kellő időt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekből 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetőleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-től 2016-ig kibocsátott 
mennyiségekre kell vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 37
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális 
piacalapú intézkedés sérelme nélkül a 
nemzetközi polgári légi közlekedés összes 
tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál 
kisebb mértékben részesülő fejlődő 
országokba irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátásokat a 

törölve
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2014-től 2020-ig tartó időszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. azok az országok, 
amelyek számára e javaslat elfogadásának 
időpontjában a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet az Unió 
piacát illetően preferenciális piacra jutási 
lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket 
a Világbank 2013-ban nem minősít magas 
jövedelmű vagy a közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak.

Or. de

Módosítás 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális 
piacalapú intézkedés sérelme nélkül a 
nemzetközi polgári légi közlekedés összes 
tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál 
kisebb mértékben részesülő fejlődő 
országokba irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátásokat a 
2014-től 2020-ig tartó időszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. E javaslat 
alkalmazásában fejlődő országnak azok az 
országok minősülnek, amelyek számára e 
javaslat elfogadásának időpontjában a 
978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet az Unió piacát illetően 
preferenciális piacra jutási lehetőséget 
biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 
2013-ban nem minősít magas jövedelmű 
vagy a közepes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak.

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális 
piacalapú intézkedés sérelme nélkül a 
nemzetközi polgári légi közlekedés összes 
tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál 
kisebb mértékben részesülő fejlődő 
országokba irányuló és onnan kiinduló 
repülésekből származó kibocsátásokat a 
2014-től 2016-ig tartó időszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. E javaslat 
alkalmazásában fejlődő országnak azok az 
országok minősülnek, amelyek számára e 
javaslat elfogadásának időpontjában a 
978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet az Unió piacát illetően 
preferenciális piacra jutási lehetőséget 
biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 
2013-ban nem minősít magas jövedelmű 
vagy a közepes jövedelmű országok felső 
sávjába tartozó országnak.

Or. en
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Módosítás 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nemzetközi fejlemények 
figyelembevétele és az eltérés 
alkalmazásával kapcsolatban felmerülő 
kérdések kezelése érdekében az ICAO 
közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a 
Bizottságnak jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

(12) Az ICAO közgyűlésének 2016. évi 
ülésszaka után a Bizottságnak jelentést kell 
készítenie az Európai Parlament és a 
Tanács számára a globális piacalapú 
intézkedés 2020-ig történő végrehajtása 
tekintetében elért eredményekről, és adott 
esetben e jelentés fényében ezen irányelv 
módosítására irányuló javaslatot kell 
tennie.

Or. en

Módosítás 40
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 2013-ban végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

a 2013-tól 2020-ig bezárólag az egyes 
naptári években végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 41
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 2013-ban végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

a 2013 és 2020 között az egyes naptári 
években végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

Or. de

Módosítás 42
Werner Langen, Herbert Reul
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 2013 és 2020 között az egyes naptári 
években végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen belüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

Or. de

Módosítás 43
Holger Krahmer
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 
2020-ig tartó időszak minden egyes olyan 

törölve



PE526.060v01-00 20/32 AM\1013223HU.doc

HU

naptári éve esetében, amelyre a 
repüléseket végrehajtó légijármű-
üzemeltető a repülésekből származó 
hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. 
melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés 
szerint meghatározott százalékával 
megegyező mennyiségű kibocsátási 
egységet leadott;

Or. en

Módosítás 44
Werner Langen, Herbert Reul
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 
2020-ig tartó időszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a 
repüléseket végrehajtó légijármű-
üzemeltető a repülésekből származó 
hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. 
melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés 
szerint meghatározott százalékával 
megegyező mennyiségű kibocsátási 
egységet leadott;

törölve

Or. de

Módosítás 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 
2020-ig tartó időszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a repüléseket 
végrehajtó légijármű-üzemeltető a 
repülésekből származó hitelesített 
kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet 
szerinti vagy a (6) bekezdés szerint 
meghatározott százalékával megegyező 
mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 
2017-ig tartó időszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a repüléseket 
végrehajtó légijármű-üzemeltető a 
repülésekből származó hitelesített 
kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet 
szerinti vagy a (6) bekezdés szerint 
meghatározott százalékával megegyező 
mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

Or. en

Módosítás 46
Satu Hassi
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2017-től végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes olyan kibocsátása vonatkozásában, 
amelynek tekintetében a repüléseket 
végrehajtó légijármű-üzemeltető a 
repülésekből származó hitelesített 
kibocsátásadatok 50%-ával megegyező 
mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

Or. en

Indokolás

2017-től kezdve addig, amíg bevezetésre nem kerül egy globális piacalapú intézkedés, a légi 
közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszernek az érkező és az induló járatok 
50%-ára kell kiterjednie, a másik 50% szabályozásának a másik ország hatáskörébe kell 
tartoznia.
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Módosítás 47
Satu Hassi
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig 
tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős;

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig 
tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős, és a légijármű-
üzemeltető 2014-ben 10 euró/tonna szén-
dioxidnak megfelelő, majd évente 
3 euróval emelkedő mértékű hozzájárulást 
fizetett be az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezménye keretében létrehozott 
Éghajlat-változási Alapba;

Or. en

Indokolás

A nem kereskedelmi célú járatok, azaz az üzleti repülések mentesítése csak akkor fogadható 
el, ha egyenértékű hozzájárulást kell befizetniük az UNFCCC Éghajlat-változási Alapjába. A 
javasolt ár a hajózásra vonatkozó nyomon követésre, jelentéstételre és hitelesítésre irányuló 
javaslathoz készült hatásvizsgálatban foglalt egyik bizottsági forgatókönyvön alapul.

Módosítás 48
Judith A. Merkies
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2016-ig
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tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős;

tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 100 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős;

Or. en

Módosítás 49
Romana Jordan
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig
tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős;

a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető 
által végrehajtott repülésekből származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2016-ig
tartó időszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármű-
üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelős;

Or. en

Módosítás 50
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés b) pontjában említett, a IIc. 
melléklet szerint meghatározott hitelesített 
kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk 
alkalmazásában a légijármű-üzemeltető 
hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Or. en
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Módosítás 51
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés b) pontjában említett, a IIc. 
melléklet szerint meghatározott hitelesített 
kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk 
alkalmazásában a légijármű-üzemeltető 
hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Or. de

Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013-tól 2020-ig tartó időszakban 
folytatott tevékenység esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetőknek 
ingyenesen kiosztott légi közlekedési 
kibocsátási egységek számát [Kiadóhivatal 
– beírandó dátum: 4 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után]-ig teszik 
közzé.

A 2013-tól 2020-ig tartó időszakban 
folytatott tevékenység esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetőknek 
ingyenesen kiosztott légi közlekedési 
kibocsátási egységek számát [Kiadóhivatal 
– beírandó dátum: 3 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után]-ig teszik 
közzé.

Or. ro

Módosítás 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013-tól 2020-ig tartó időszakban 
folytatott tevékenység esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetőknek 
ingyenesen kiosztott légi közlekedési 
kibocsátási egységek számát [Kiadóhivatal 
– beírandó dátum: 4 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után]-ig teszik 
közzé.

A 2013-tól 2016-ig tartó időszakban 
folytatott tevékenység esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetőknek 
ingyenesen kiosztott légi közlekedési 
kibocsátási egységek számát [Kiadóhivatal 
– beírandó dátum: 4 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépése után]-ig teszik 
közzé.

Or. en

Módosítás 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az 
egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig
tartó időszak vonatkozásában árverésre 
bocsátandó kibocsátási egységek 
mennyiségét csökkenteni kell oly módon, 
hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott 
tagállam azon légi közlekedésnek 
tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket a 
28. cikk a)–c) pontjának alkalmazása 
szolgáltat.

A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az 
egyes tagállamok által a 2013-tól 2016-ig
tartó időszak vonatkozásában árverésre 
bocsátandó kibocsátási egységek 
mennyiségét csökkenteni kell oly módon, 
hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott 
tagállam azon légi közlekedésnek 
tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket a 
28. cikk a)–c) pontjának alkalmazása 
szolgáltat.

Or. en

Módosítás 55
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk 
(3) bekezdésétől eltérve a légijármű-
üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülések vonatkozásában nem 
jelenti be a IIc. mellékletben foglalt 
százalékos értékek alkalmazásával kapott 
kibocsátásadatait, hanem azok 
kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. 
A számítás során figyelembe kell venni a 
kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, 
a Bizottság által jóváhagyott, az
Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-
támogató rendszeréből származó 
adatokkal feltöltött eszközzel 
meghatározott értékeket. Az illetékes 
hatóság ezeket a számításokat bejelenti a 
Bizottságnak. Az így elvégzett 
kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 
12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a 
légijármű-üzemeltető hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk 
(3) bekezdésétől eltérve a légijármű-
üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n 
kívüli országokba irányuló és onnan 

törölve
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kiinduló repülések vonatkozásában nem 
jelenti be a IIc. mellékletben foglalt 
százalékos értékek alkalmazásával kapott 
kibocsátásadatait, hanem azok 
kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. 
A számítás során figyelembe kell venni a 
kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, 
a Bizottság által jóváhagyott, az 
Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-
támogató rendszeréből származó 
adatokkal feltöltött eszközzel 
meghatározott értékeket. Az illetékes 
hatóság ezeket a számításokat bejelenti a 
Bizottságnak. Az így elvégzett 
kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 
12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a 
légijármű-üzemeltető hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk 
(3) bekezdésétől eltérve a légijármű-
üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülések vonatkozásában nem 
jelenti be a IIc. mellékletben foglalt 
százalékos értékek alkalmazásával kapott 
kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását 
az illetékes hatóságra bízza. A számítás 
során figyelembe kell venni a kis 
kibocsátók számára rendelkezésre álló, a 
Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol 
által az Eurocontrol ETS-támogató 
rendszeréből származó adatokkal feltöltött 
eszközzel meghatározott értékeket. Az 

A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk 
(3) bekezdésétől eltérve a légijármű-
üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülések vonatkozásában nem 
jelenti be a IIc. mellékletben foglalt 
százalékos értékek alkalmazásával kapott 
kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását 
az illetékes hatóságra bízza. A számítás 
során figyelembe kell venni a kis 
kibocsátók számára rendelkezésre álló, a 
Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol 
által az Eurocontrol ETS-támogató 
rendszeréből származó adatokkal feltöltött 
eszközzel meghatározott értékeket. Az 
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illetékes hatóság ezeket a számításokat 
bejelenti a Bizottságnak. Az így elvégzett 
kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 
12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a 
légijármű-üzemeltető hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni.

illetékes hatóság ezeket a számításokat 
bejelenti a Bizottságnak. Az üzemeltetőt 
értesítik az illetékes hatóságok által 
kiszámított eredményekről, és felkérik, 
hogy hagyja jóvá ezeket az eredményeket.  
Az így elvégzett kibocsátásszámítás 
eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. 
cikk alkalmazásában a légijármű-
üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell 
tekinteni.

Or. ro

Módosítás 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ICAO közgyűlésének 2016. évi 
ülésszaka után a Bizottság jelentés 
formájában beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a
kibocsátásokra 2020-tól alkalmazandó 
globális piacalapú intézkedés bevezetését 
szolgáló lépésekről, továbbá előterjeszti a 
szükséges javaslatokat.

Az ICAO közgyűlésének 2016. évi 
ülésszaka után a Bizottság jelentés 
formájában beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
eredményekről. Amennyiben 
megállapodás születik egy megfelelő 
környezeti integritást biztosító globális 
piacalapú mechanizmusról, a fenti 
jelentésnek adott esetben az e 
fejleményekre reagáló javaslatokat is 
tartalmaznia kell.

Or. en

Módosítás 59
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra 
globális intézkedés, akkor a jelentésnek 
meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú 
globális intézkedés tartós hiányában 
milyen körben indokolt 2020-től 
szabályozni az EGT-n kívüli országokból 
kiinduló és oda irányuló tevékenységekből 
származó kibocsátásokat. Emellett a 
jelentésben a Bizottság megvizsgálja az 
(1)–(4) bekezdés alkalmazásával 
összefüggésben felmerülő minden más 
kérdés megoldására adódó, az azonos 
útvonalon működő légijármű-üzemeltetők 
közötti egyenlő bánásmódot megőrző 
lehetőségeket is.

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra 
megfelelő környezeti integritást biztosító 
globális intézkedés, akkor az (1) bekezdés 
ba) (új) pontjában említett eltérés 
alkalmazásának lehetősége érvényben 
marad.

Or. en

Indokolás

Ha 2020-ig nem kerül bevezetésre egy ennek megfelelő környezeti integritást biztosító 
nemzetközi piacalapú intézkedés, az EU légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének az érkező és az induló járatok 50%-ára kell kiterjednie, a másik 50% 
szabályozásának a másik ország hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28 a cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra 
globális intézkedés, akkor a jelentésnek 
meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú 
globális intézkedés tartós hiányában 
milyen körben indokolt 2020-tól
szabályozni az EGT-n kívüli országokból 
kiinduló és oda irányuló tevékenységekből 
származó kibocsátásokat. Emellett a 

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra 
globális intézkedés, akkor a jelentésnek 
meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú 
globális intézkedés tartós hiányában 
milyen körben indokolt 2016-tól
szabályozni az EGT-n kívüli országokból 
kiinduló és oda irányuló tevékenységekből 
származó kibocsátásokat. Emellett a 
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jelentésben a Bizottság megvizsgálja az
(1)–(4) bekezdés alkalmazásával 
összefüggésben felmerülő minden más 
kérdés megoldására adódó, az azonos 
útvonalon működő légijármű-üzemeltetők 
közötti egyenlő bánásmódot megőrző 
lehetőségeket is.

jelentésben a Bizottság megvizsgálja az
(1)–(4) bekezdés alkalmazásával 
összefüggésben felmerülő minden más 
kérdés megoldására adódó, az azonos 
útvonalon működő légijármű-üzemeltetők 
közötti egyenlő bánásmódot megőrző 
lehetőségeket is.

Or. en

Módosítás 61
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2003/87/EK irányelv 
28 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mellékletek ezen irányelv 
mellékletének megfelelően módosulnak.

törölve

Or. en

Módosítás 62
Werner Langen, Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2003/87/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mellékletek ezen irányelv 
mellékletének megfelelően módosulnak.

törölve

Or. de

Módosítás 63
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet 
2003/87/EK irányelv
II c melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 64
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet
2003/87/EK irányelv
II c melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a Z mennyiséggel kifejezett, a földrajzi 
főkörön mért távolság azon részének 
hossza, amely az EGT-tagállamokbeli 
referencia-repülőtér és a Z mennyiséggel 
kifejezett útvonal első olyan pontja között 
húzódik, amely az EGT-tagállamok 
területének legutolsó pontjától 12 tengeri 
mérföldre található, nem számítva a 
harmadik országok területeit és az EGT-
tagállamok közötti azon tengeri területeket, 
amelyek több mint 400 tengeri mérföld 
távolságban fekszenek.

a Z mennyiséggel kifejezett, a földrajzi 
főkörön mért távolság azon részének 
hossza, amely az EGT-tagállamokbeli 
referencia-repülőtér és a Z mennyiséggel 
kifejezett útvonal első olyan pontja között 
húzódik, amely az EGT-tagállamok 
területének legutolsó pontjától 200 tengeri 
mérföldre található, nem számítva a 
harmadik országok területeit és az EGT-
tagállamok közötti azon tengeri területeket, 
amelyek több mint 400 tengeri mérföld 
távolságban fekszenek.

Or. en

Indokolás

A javasolt 12 tengeri mérföld mesterségesen alacsony távolság a légi közlekedési 
tevékenységekre nézve. A 200 mérföld az EGT kizárólagos gazdasági övezetének felel meg.

Módosítás 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet
2003/87/EK irányelv
II c melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014-től 2020-ig tartó időszakban – a 
2020-tól alkalmazandó globális piacalapú 
intézkedés sérelme nélkül – az EGT 
tagállamai és a nemzetközi polgári légi 
közlekedés összes tonnakilométerének 
bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben 
részesülő fejlődő országok közötti 
repülésekre alkalmazandó százalékos érték 
nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlődő 
országok«: azok az országok, amelyek 
számára e javaslat elfogadásának 
időpontjában a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet az Unió 
piacát illetően preferenciális piacra jutási 
lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket 
a Világbank 2013-ban nem minősít magas 
jövedelmű vagy a közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak.]

A 2014-től 2016-ig tartó időszakban – a 
2020-tól alkalmazandó globális piacalapú 
intézkedés sérelme nélkül – az EGT 
tagállamai és a nemzetközi polgári légi 
közlekedés összes tonnakilométerének 
bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben 
részesülő fejlődő országok közötti 
repülésekre alkalmazandó százalékos érték 
nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlődő 
országok«: azok az országok, amelyek 
számára e javaslat elfogadásának 
időpontjában a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet az Unió 
piacát illetően preferenciális piacra jutási 
lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket 
a Világbank 2013-ban nem minősít magas 
jövedelmű vagy a közepes jövedelmű 
országok felső sávjába tartozó országnak.]

Or. en


