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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az éghajlatváltozás globális probléma, amelyet ennélfogva globálisan is kell kezelni. Az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedésre való kiterjesztésére vonatkozó 
döntésre az ICAO-folyamattal kapcsolatos lassú elõrehaladás miatt került sor, és akkoriban jó 
elképzelésnek tûnt. Arra gondoltak, hogy mások által követendõ példa lesz, amely valóban 
globális megoldás kidolgozására ösztönözheti a nemzetközi közösséget. Ekkor már több 
ország tervezett piacalapú intézkedéseket, de egy globális megállapodás elérése még túl 
távolinak tûnt. A légi közlekedésre vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
bevezetését követõen azonban rendelkezéseinek harmadik országbeli fuvarozókra való 
rákényszerítése azonnal hatalmas aggodalmat váltott ki és rövidesen világos 
következményekkel járt. A légi közlekedésre vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer 2012 elejétõl kezdõdõ megvalósítása során a tagállamokat és légitársaságaikat a 
harmadik országok részérõl megtorló intézkedések érték, amelyek nagymértékben 
gyengítették a légitársaságok versenyképességét és növekedési potenciálját. Ennek 
következtében és amiatt, hogy a harmadik országok egyértelmûen vonakodtak az 
együttmûködéstõl és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer betartásától, az EU elfogadta a 
„megállítani az idõt” megközelítést, amely döntésrõl azóta bebizonyosodott, hogy helyes és 
bölcs megoldás. 

A jelenlegi helyzet

Az elõadó véleménye szerint számos tényezõ indokolja, hogy miért kell most hagyni az 
ICAO-folyamat békés fejlesztését anélkül, hogy továbbra is a harmadik országokra 
kényszerítenénk a belsõ uniós jogszabályt, ami nemcsak magát az ICAO-folyamatot 
veszélyeztetné, hanem a tagállamokat és az uniós légitársaságokat további megtorló 
intézkedéseknek és kereskedelmi háborúknak is kitenné. Elõször is sor került a globális 
piacalapú intézkedésre vonatkozó döntések meghozatalára, és zajlik is a folyamat; az ICAO 
az egyetlen olyan szerv, ahol globális megoldást lehet elérni. Másodszor egy globális 
mechanizmus elsõ alkalommal részesül tényleges támogatásban az EU-n kívülrõl is, és a 
fontos szereplõk szó szerint „beszálltak” a folyamatba. Harmadszor az összes érdekelt –
többek között a légitársaságok és a légiközlekedési ágazat – támogatja ezt a globális 
megoldást, amelynek az elérése minden eddiginél közelebb van. Az országok készen állnak és 
a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben vesznek részt és hajlandóak a megállapodásra. Az 
ICAO ezenfelül kifejezetten elutasította az EU által javasolt légteret.

Összegzés

Az elõadó emiatt úgy gondolja, hogy az EU-nak aktív szerepet kell játszania egy globális 
megállapodás elõmozdításában, és a továbbiakban nem szabad egyoldalú lépéseket tennie, 
ami csak hátráltatja a folyamatot. Az EU-nak el kell kerülnie minden olyan fellépést, 
amelyeket nemzetközi partnereink nem találnak építõnek, és amelyek gátolják az ICAO-
tárgyalásokat. A javaslattal kapcsolatban a harmadik országokból rendelkezésre álló 
valamennyi jelentés az ellenkezõjét állítja, ezért az elõadó a „megállítani az idõt” EGT-n 
belüli folytatását javasolja 2016-ig. Ezenkívül az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
említett hatályával az Unió továbbra is vezetõ szerepet töltene be a légi közlekedésbõl 
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származó kibocsátások mérséklésére irányuló korai fellépés terén. Még ha az Uniónak 
kizárólagos joga is, hogy saját területén jogszabályokat alkosson, az elõadó úgy gondolja, 
hogy nem ez a helyes út, ha tényleg valódi globális megoldást szeretnénk. Az éghajlattal 
kapcsolatos diplomácia azt jelenti, hogy minden érintett félnek csapatjátékosnak kell lennie, 
közös eszközökkel törekedve egy közös cél megvalósítására. A globális megoldás elérésén 
kívül az Uniónak prioritásnak kell tekintenie légiközlekedési ágazatunk érdekét, 
versenyképességét és mûködési lehetõségeit ezen a rendkívül kompetitív területen. 

Az elõadó a fent említett okok miatt az EGT-n belüli „megállítani az idõt” rendelkezések 
fenntartását javasolja az ICAO 2016. évi közgyûléséig, hogy valóban olyan globális megoldás 
szülessen, amely valóban elõnyös lesz az éghajlat és minden érintett szereplõ szempontjából.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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__________________
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. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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relevánsak.

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országokba irányuló és 
onnan kiinduló repülések vonatkozásában 
a légijármû-üzemeltetõknek lehetõséget 
kell adni arra, hogy hitelesített 
kibocsátásadataikat ne jelentsék be, 
hanem ehelyett az e repülésekbõl az EGT-
tagállamokon nem kívül bekövetkezõ 
kibocsátások lehetõ legpontosabban 

törölve
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becsült adataira hagyatkozzanak.

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármû-
üzemeltetõk kellõ idõt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekbõl 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetõleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-tõl kibocsátott mennyiségekre kell 
vonatkoznia.

törölve

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 6

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 bevételeibõl 1%-nál 
kisebb mértékben részesülõ fejlõdõ 
országokba irányuló és onnan kiinduló 

törölve
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repülésekbõl származó kibocsátásokat a 
2014-tõl 2020-ig tartó idõszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. E javaslat 
alkalmazásában fejlõdõ országnak azok 
az országok minõsülnek, amelyek számára 
e javaslat elfogadásának idõpontjában a 
978/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet az Unió piacát illetõen 
preferenciális piacra jutási lehetõséget 
biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 
2013-ban nem minõsít magas jövedelmû 
vagy a közepes jövedelmû országok felsõ 
sávjába tartozó országnak.

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli 
repülésekre korlátozódik.

Módosítás 7

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-as és 2016-os naptári évek közötti 
idõszakban végrehajtott, az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülések 
összes kibocsátása vonatkozásában;

Or. en

Indokolás

A „megállítani az idõt” döntés helyes és létfontosságú volt a globális megállapodás 
eléréséhez, ezért ezt az irányelvet 2016 végéig kell alkalmazni figyelemmel arra, hogy abban 
az évben esedékes az ICAO-közgyûlés megtartása.



PA\1011457HU.doc 9/14 PE524.643v01-00

HU

Módosítás 8

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 repülésekbõl származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-tõl 
2020-ig tartó idõszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a 
repüléseket végrehajtó légijármû-
üzemeltetõ a repülésekbõl származó 
hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. 
melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés 
szerint meghatározott százalékával 
megegyezõ mennyiségû kibocsátási 
egységet leadott;

törölve

Or. en

Indokolás

A b) pont amiatt vált feleslegessé, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre 
korlátozódik. Az „megállítani az idõt” döntés helyes és létfontosságú volt a globális 
megállapodás eléréséhez, ezért ezt az irányelvet 2016 végéig kell alkalmazni figyelemmel 
arra, hogy abban az évben esedékes az ICAO-közgyûlés megtartása.

Módosítás 9

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 légijármû-üzemeltetõ 
által végrehajtott repülésekbõl származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig 
tartó idõszak minden egyes olyan naptári 
éve esetében, amelyben a légijármû-
üzemeltetõ 1000 tonnánál kevesebb 
kibocsátásért volt felelõs;

b) a nem kereskedelmi légijármû-
üzemeltetõ által végrehajtott repülésekbõl 
származó kibocsátások vonatkozásában a 
2013 és 2016 közötti idõszak minden egyes 
olyan naptári éve esetében, amelyben a 
légijármû-üzemeltetõ 1000 tonnánál 
kevesebb kibocsátásért volt felelõs;
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Or. en

Indokolás

Az „megállítani az idõt” döntés helyes és létfontosságú volt a globális megállapodás 
eléréséhez, ezért ezt az irányelvet 2016 végéig kell alkalmazni figyelemmel arra, hogy abban 
az évben esedékes az ICAO-közgyûlés megtartása.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28a 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 légijármû-üzemeltetõ 
hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Or. en

Indokolás

Amiatt vált feleslegessé, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre 
korlátozódik, amely esetében a tényleges kibocsátások szokásos jelentése érvényes.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3e. cikk (5) bekezdésétõl és a 3f. cikktõl 
eltérve az (1) bekezdés a)–c) pontjában 
foglalt eltérések hatálya alá tartozó 
légijármû-üzemeltetõknek ingyenesen 
kiadott kibocsátási egységek mennyiségét 
az említett pontokban elõírt leadási 
kötelezettség csökkenésével arányosan 
csökkenteni kell.

A 3e. cikk (5) bekezdésétõl és a 3f. cikktõl 
eltérve az (1) bekezdés a)–b) pontjában 
foglalt eltérések hatálya alá tartozó 
légijármû-üzemeltetõknek ingyenesen 
kiadott kibocsátási egységek mennyiségét 
az említett pontokban elõírt leadási 
kötelezettség csökkenésével arányosan 
csökkenteni kell.
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Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az „megállítani az idõt” döntés helyes és létfontosságú volt a globális megállapodás 
eléréséhez, ezért ezt az irányelvet 2016 végéig kell alkalmazni figyelemmel arra, hogy abban 
az évben esedékes az ICAO-közgyûlés megtartása.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3d. cikk (3) bekezdésétõl eltérve az 
egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig
tartó idõszak 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 

A 3d. cikk (3) bekezdésétõl eltérve az 
egyes tagállamok által a 2013-as naptári 
évtõl a 2016-os naptári évig tartó idõszak 
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) 
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szolgáltat. pontjának alkalmazása szolgáltat.

Or. en

Indokolás

Az „megállítani az idõt” döntés helyes és létfontosságú volt a globális megállapodás 
eléréséhez, ezért ezt az irányelvet 2016 végéig kell alkalmazni figyelemmel arra, hogy abban 
az évben esedékes az ICAO-közgyûlés megtartása.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2003/87/EK irányelv
28a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3g., a 12., a 15. és a 18a. cikktõl eltérve 
ha egy légijármû-üzemeltetõ összes éves 
kibocsátása 25 000 tonnánál kisebb, akkor 
ezt a kibocsátást hitelesítettnek kell 
tekinteni, amennyiben meghatározása egy, 
a kis kibocsátók számára rendelkezésre
álló, a Bizottság által jóváhagyott, az 
Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-
támogató rendszerébõl származó adatokkal 
feltöltött eszközzel történt, továbbá a 
tagállamok a nem kereskedelmi légijármû-
üzemeltetõk esetében egyszerûsített 
eljárásokat alkalmazhatnak, amennyiben 
azok legalább az említett eszközzel 
megegyezõ mértékû pontosságot 
biztosítanak.

A 3g., a 12., a 15. és a 18a. cikktõl eltérve 
ha egy légijármû-üzemeltetõ összes éves 
kibocsátása 25 000 tonnánál kisebb, akkor 
ezt a kibocsátást hitelesítettnek kell 
tekinteni, amennyiben meghatározása az 
Eurocontrol ETS-támogató rendszerébõl 
származó adatokkal feltöltött eszközzel 
történt, továbbá a tagállamok a nem 
kereskedelmi légijármû-üzemeltetõk 
esetében egyszerûsített eljárásokat 
alkalmazhatnak, amennyiben azok legalább 
az említett eszközzel megegyezõ mértékû 
pontosságot biztosítanak.

Or. en

Indokolás

Ebben az összefüggésben a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló eszköz nem magától 
értetõdõ, mivel a kibocsátási jelentés az ETS-támogató rendszerbõl is beérkezhet, ha a 
fuvarozónak van engedélye a program használatához.
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2a) bekezdésétõl és a 14. cikk 
(3) bekezdésétõl eltérve a légijármû-
üzemeltetõ 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 rendszerébõl 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 
légijármû-üzemeltetõ hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Or. en

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált bekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre 
korlátozódik, amely esetében a szokásos jelentéstételi kötelezettség érvényes.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mellékletek ezen irányelv 
mellékletének megfelelõen módosulnak.

törölve
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Or. en

Indokolás

Nem szükséges amiatt, mert az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre 
korlátozódik.


