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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A légi közlekedési ágazat erıteljesen 
nemzetközi jellegő. Sürgıs szükség van 
éghajlatvédelmi kezdeményezések 
megtételére, mivel a légi közlekedésbıl 
származó kibocsátások jelentette, ilyen 
jellegő világszintő problémák a 
leghatékonyabban nemzetközi fellépéssel 
oldhatók meg, amelybe beletartozik az 
ugyanazon intézkedések betartására vagy 
ugyanazon célok – különbözı 
intézkedésekkel történı – elérésére 
vonatkozó kötelezettség. Az ICAO szintjén 
létrejövı globális megállapodás kínálja a 
legjobb kilátásokat a fenntarthatóság 
hosszú távú biztosítására.  

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 
1b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A 377/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi határozat1 elfogadása lehetıvé 
tette, hogy az ICAO-n belül annak 
következı ülésén valódi elırelépés 
történjék egy globális megállapodás 
megkötése felé. Egy efféle megállapodás 
elıkészítése és a megtorló jellegő 
kereskedelmi intézkedések elkerülése 
érdekében kívánatos ideiglenesen 
kiterjeszteni „az idı megállítására” 
vonatkozó rendelkezéseket. 

 __________________ 

 1Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
április 24-i 377/2013/EU határozata az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
2003/87/EK irányelvtıl való ideiglenes 
eltérésrıl (HL L 113., 2013.4.25., 1. o.) 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

(2) Ebbıl fakadóan és az ICAO 
közgyőlésének 2013. évi ülésszaka 
lendületének fenntartása, valamint az 
ICAO közgyőlésének soron következı, 
2016. évi ülésszakán az elırelépések 
elısegítése érdekében kívánatos 
ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv4 követelményei teljesülnek a 
2016-ig tartó idıszakban abban az esetben, 
ha az elıírt kötelezettségeket a harmadik 
országok repülıtereire irányuló és onnan 
kiinduló repülésekbıl származó 
kibocsátások egy meghatározott százaléka 
vonatkozásában teljesítik. E lépésével 
összefüggésben az Unió hangsúlyozza, 
hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
országainak repülıtereire irányuló és 
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hányadával kapcsolatban jogi 
követelményeket támasztani. 

onnan kiinduló repülésekbıl származó 
kibocsátások egy bizonyos százalékára 
éppúgy van mód követelményeket 
alkalmazni, mint az e repülıterekre 
irányuló és onnan kiinduló repülésekbıl 
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., 
2003.10.25., 32. o. 

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.) 

Indokolás 

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyőlésének következı ülésszakáig alkalmazandó. 

Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, 

szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét 

tükrözı kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztı jelenlegi eltérés 

tekintetében elegendı idı áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló 

együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási idıpontja 

2018 áprilisára esik. 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 
2a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer (ETS) iránti bizalom nemzetközi 
szinten történı kiépítése érdekében a 
kibocsátási egységek árverés útján történı 
értékesítésébıl származó bevételeket – 
vagy az ennek megfelelı összeget abban 
az esetben, ha a tagállamok olyan 
kényszerítı költségvetési elvei, mint az 
egységesség és az egyetemlegesség azt 
megkövetelik – az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz az Unióban és 
harmadik országokban történı 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
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fejlesztés finanszírozására, valamint az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
igazgatási költségeinek fedezésére kell 
fordítani. Az árverésbıl befolyó 
bevételeket az alacsony kibocsátású 
közlekedés támogatására is fel kell 
használni. Az árverések bevételeit 
különösen a Globális 
Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapba és az UNFCCC 
keretében mőködı Éghajlat-változási 
Alapba történı befizetések, továbbá az 
erdık pusztulásának elkerülése és a 
fejlıdı országokban az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében tett 
intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni. A hatékony, útvonalalapú 
globális piacalapú intézkedésrıl 
(„MBM”-rıl) – amely jelentıs mértékben 
lehet képes a légi közlekedés éghajlati 
hatásainak csökkentésére – szóló 
megállapodás részeként az Uniónak 
vállalnia kell azt is, hogy az ilyen 
intézkedés révén keletkezı bevételt az 
UNFCCC Éghajlat-változási Alapja 
javára fordítja, ezzel letéve voksát a közös, 
bár differenciált felelısségi körök és a 
különbözı képességek elve, illetve a légi 
közlekedés által okozott üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
kutatás és fejlesztés nemzetközi 
erıfeszítései mellett. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülıterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 
érdekében, hogy a globális piacalapú 
intézkedés alkalmazásának megkezdéséig 
hátralévı hét évben a regionális piacalapú 
intézkedések alkalmazása egyszerő és 
mőködıképes módon legyen korlátozva, az 

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv 
alkalmazása továbbra is az Unióban 
található repülıterekre irányuló és onnan 
kiinduló repülések alapján történik, annak 
érdekében, hogy az addig hátralévı három 
évben, amíg az ICAO közgyőlésének 
2016. évi 39. ülésszakán a nemzetközi légi 
közlekedésbıl származó kibocsátások 
többségére alkalmazandó, ratifikálható 
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Eurocontrol százalékos értékeket határozott 
meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a 
harmadik országokban lévı legfontosabb 
repülıterek közötti, a földrajzi fıkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada esik 
12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. 
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendı globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülıterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2020-ig terjedı idıszak 
vonatkozásában relevánsak. 

globális piacalapú intézkedést fogadnak el, 
a regionális piacalapú intézkedések 
alkalmazása egyszerő és mőködıképes 
módon legyen korlátozva, az Eurocontrol 
százalékos értékeket határozott meg annak 
alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik 
országokban lévı legfontosabb repülıterek 
közötti, a földrajzi fıkörön mért 
távolságoknak mekkora hányada esik 12 
mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. 
Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a 
bevezetendı globális piacalapú 
intézkedéseknek tényleges légtérhasználati 
megfontolásokon, nem pedig az egyes 
repülıterekre irányuló vagy onnan kiinduló 
repüléseken kell alapulniuk, a százalékos 
értékek a 2016-ig terjedı idıszak 
vonatkozásában relevánsak. 

Indokolás 

A módosítás hangsúlyozza, hogy csak a jogilag kötelezı erejő és a kibocsátások többségére 

kiterjedı piacalapú intézkedések fogadhatók el. 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések 
figyelembe veszik a harmadik országokkal 
folytatott két- és többoldalú egyeztetések 
eredményeit; ezeket az egyeztetéseket a 
Bizottság az Unió nevében a jövıben is 
folytatni fogja. 

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések 
figyelembe veszik a harmadik országokkal 
folytatott két- és többoldalú egyeztetések 
eredményeit. Az „idı további egy évre való 
megállításával” nyert idıt az Unió 
nevében mind a Bizottságnak, mind a 
tagállamoknak arra kell használniuk, 
hogy biztosítsák a légtér szerinti 
megközelítés harmadik országok általi 
nemzetközi elfogadását, amely 
megközelítést az Unió az elkövetkezı 
években alkalmazni fogja. Ezen 
erıfeszítések kiegészítéseként közös 
megközelítést kell ajánlani a harmadik 
országoknak a bevételek felhasználására, 
például nemzetközi éghajlat-politikai 
célokra vagy a légi közlekedés által 
okozott üvegházhatású gázok 
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kibocsátásával foglalkozó közös kutatási 
és fejlesztési projektekre. A 
tagállamoknak az utazókra kirótt nemzeti 
adókból és illetékekbıl befolyó bevételt is 
arra kell felhasználniuk, hogy elısegítsék 
az elırelépést a nemzetközi, illetve a 
harmadik országokkal folytatott 
tárgyalásokon. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az ezen irányelv által lehetıvé tett 
eltérések kizárólag a 2016-ig folytatott légi 
közlekedési tevékenységbıl származó 
kibocsátásokra vonatkoznak, és az Unió 
annak elısegítése érdekében biztosítja 
azokat, hogy az ICAO közgyőlésének 
39. ülésszakán megállapodásra jussanak 
egy ratifikálható globális piacalapú 
intézkedés elfogadásáról. Csak a fent 
említett eszköz 2016-ban való elfogadása 
esetén lenne helye további jogalkotási 
intézkedéseknek. E célból az ICAO 
közgyőlésének 2016. évi ülésszakát 
követıen a Bizottságnak jelentés útján 
teljes körően be kell számolnia az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és adott 
esetben mielıbb javaslatot kell tennie az 
eredményekkel összhangban álló 
intézkedésekre. Ha a harmadik országok 
vállalják, hogy az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez 
igazodjanak vagy azzal egyenértékő 
intézkedéseket fogadjanak el, az ezen 
irányelvben elıírt eltéréseket ennek 
megfelelıen ki kell igazítani. 
 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Az Unió a harmadik országokkal 
folytatott, légi közlekedési 
megállapodásokról szóló tárgyalásokba 
mindenkor beilleszti a légi közlekedésre 
vonatkozó kibocsátáskereskedelem 
kérdését. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a légijármő-
üzemeltetık kellı idıt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekbıl 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetıleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-tıl kibocsátott mennyiségekre kell 
vonatkoznia. 

(9) Annak érdekében, hogy a légijármő-
üzemeltetık kellı idıt kapjanak az 
alkalmazandó módszerek megértésére és 
repülési tevékenységük tervezésébe való 
beépítésére, a harmadik országokba 
irányuló és onnan kiinduló repülésekbıl 
származó hitelesített kibocsátásokra 
meghatározott százalékos értékek, illetıleg 
az alternatív módszerek alkalmazásának a 
2014-tıl 2016-ig kibocsátott 
mennyiségekre kell vonatkoznia. 

Indokolás 

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyőlésének következı ülésszakáig alkalmazandó. 

Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, 

szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét 

tükrözı kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztı jelenlegi eltérés 

tekintetében elegendı idı áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló 

együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási idıpontja 

2018 áprilisára esik. 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális 
piacalapú intézkedés sérelme nélkül a 

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális 
piacalapú intézkedés sérelme nélkül a 
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nemzetközi polgári légi közlekedés összes 
tonnakilométerének bevételeibıl 1%-nál 
kisebb mértékben részesülı fejlıdı 
országokba irányuló és onnan kiinduló 
repülésekbıl származó kibocsátásokat a 
2014-tıl 2020-ig tartó idıszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. E javaslat 
alkalmazásában fejlıdı országnak azok az 
országok minısülnek, amelyek számára e 
javaslat elfogadásának idıpontjában a 
978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet az Unió piacát illetıen 
preferenciális piacra jutási lehetıséget 
biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 
2013-ban nem minısít magas jövedelmő 
vagy a közepes jövedelmő országok felsı 
sávjába tartozó országnak. 

nemzetközi polgári légi közlekedés összes 
tonnakilométerének bevételeibıl 1%-nál 
kisebb mértékben részesülı fejlıdı 
országokba irányuló és onnan kiinduló 
repülésekbıl származó kibocsátásokat a 
2014-tıl 2016-ig tartó idıszakban 
mentesíteni kell a követelmények 
alkalmazása alól. E javaslat 
alkalmazásában fejlıdı országnak azok az 
országok minısülnek, amelyek számára e 
javaslat elfogadásának idıpontjában a 
978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet az Unió piacát illetıen 
preferenciális piacra jutási lehetıséget 
biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 
2013-ban nem minısít magas jövedelmő 
vagy a közepes jövedelmő országok felsı 
sávjába tartozó országnak. 

Indokolás 

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyőlésének következı ülésszakáig alkalmazandó. 

Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, 

szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét 

tükrözı kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztı jelenlegi eltérés 

tekintetében elegendı idı áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló 

együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási idıpontja 

2018 áprilisára esik.  

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az Európai Unió mőködésérıl szóló 
szerzıdés (EUMSZ) 349. cikkében 
felsorolt legkülsı régiók és az EGT 
szárazföldi része közötti repüléseknek 
szintén a regionális piacalapú 
megközelítést kell követniük. A globális 
piacalapú intézkedés hatálybalépéséig 
százalékos értékeket az Eurocontrolnak 
kell kiszámítania annak alapján, hogy az 
EGT szárazföldi részén és a legkülsı 
régióban lévı legfontosabb repülıterek 
közötti, a földrajzi fıkörön mért 
távolságoknak mekkora hányada esik 12 
mérföldnél nem nagyobb távolságra az 
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EGT szárazföldi területének legtávolabbi 
pontjától. 

 

 Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

törölve 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – -1 pont (új) 
2003/87/EK irányelv 
3d cikk – 4 bekezdés  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az 3d. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következı szöveg lép: 

 „(4) A tagállamok a kibocsátási egységek 
árverezésébıl származó bevételeiket az 
éghajlatváltozás kezelésére irányuló, 
különösen a nemzetközi szintő 
erıfeszítésekre, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és az 
éghajlatváltozás fejlıdı országokra 
gyakorolt hatásához való 
alkalmazkodásra, továbbá az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére 
és az alkalmazkodásra irányuló kutatás és 
fejlesztés finanszírozására – ezen belül 
különös tekintettel a repülıgépiparra és a 
légi közlekedésre – fordítják. Az 
árverésbıl befolyó bevételeket az alacsony 
kibocsátású közlekedés támogatására is 
felhasználják. Az árverések bevételeit az 
UNFCCC keretében mőködı Globális 
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Energiahatékonysági és 
Megújulóenergia-alapba és az Éghajlat-
változási Alapba történı befizetések, 
továbbá az erdık pusztulásának 
elkerülése érdekében hozott intézkedések 
finanszírozására is felhasználják. 

 A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a 
Bizottságot az elsı albekezdés alapján tett 
lépésekrıl.” 

 

 Módosítás  14 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

 

Módosítás  15 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülésekbıl származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-tıl 
2020-ig tartó idıszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a repüléseket 
végrehajtó légijármő-üzemeltetı a 
repülésekbıl származó hitelesített 
kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet 
szerinti vagy a (6) bekezdés szerint 
meghatározott százalékával megegyezı 
mennyiségő kibocsátási egységet leadott; 

b) az EGT-n kívüli országokba irányuló és 
onnan kiinduló repülésekbıl származó 
kibocsátások vonatkozásában a 2014-tıl 
2016-ig tartó idıszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyre a repüléseket 
végrehajtó légijármő-üzemeltetı a 
repülésekbıl származó hitelesített 
kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet 
szerinti vagy a (6) bekezdés szerint 
meghatározott százalékával megegyezı 
mennyiségő kibocsátási egységet leadott; 
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Módosítás  16 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az EUMSZ 349. cikkében felsorolt 
legkülsı régiók és az EGT szárazföldi 
része közötti repülésekbıl származó 
kibocsátások vonatkozásában, a globális 
piacalapú intézkedés hatálybalépéséig 
minden egyes naptári évben, amennyiben 
az európai légtérben történı repülések 
arányának kifejezése érdekében e járatok 
üzemeltetıje leadta a kibocsátási 
egységeket azon százalékos érték 
vonatkozásában, amelyet vagy az 
Eurocontrolnak kell kiszámítania annak 
alapján, hogy az EGT szárazföldi részén 
és a legkülsı régióban lévı legfontosabb 
repülıterek közötti, a földrajzi fıkörön 
mért távolságoknak mekkora hányada 
esik 12 mérföldnél nem nagyobb 
távolságra az EGT szárazföldi területének 
legtávolabbi pontjától, vagy a (6) bekezdés 
alapján kell kiszámítani; 

 

 Módosítás  17 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nem kereskedelmi légijármő-
üzemeltetı által végrehajtott repülésekbıl 
származó kibocsátások vonatkozásában a 
2020-ig tartó idıszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyben a 
légijármő-üzemeltetı 1000 tonnánál 
kevesebb kibocsátásért volt felelıs; 

c) a nem kereskedelmi légijármő-
üzemeltetı által végrehajtott repülésekbıl 
származó kibocsátások vonatkozásában a 
2016-ig tartó idıszak minden egyes olyan 
naptári éve esetében, amelyben a 
légijármő-üzemeltetı 1000 tonnánál 
kevesebb kibocsátásért volt felelıs; 
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Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk – 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 légijármő-üzemeltetı 
hitelesített kibocsátásának kell tekinteni. 

Az (1) bekezdés b) és ba) pontjában 
említett, a IIc. melléklet szerint 
meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 
11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a 
légijármő-üzemeltetı hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni. 

 

Módosítás  19 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2013-tól 2020-ig tartó idıszakban 
folytatott tevékenység esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetıknek 
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 idıszakban 
folytatott tevékenységek esetében a 
tagállamok az egyes üzemeltetıknek 
ingyenesen kiosztott légi közlekedési 
kibocsátási egységek számát [HL – 
beírandó dátum: 4 hónappal ezen irányelv 

hatálybalépése után] …-ig teszik közzé. 

 

Módosítás  20 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 3d. cikk (3) bekezdésétıl eltérve az 
egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig 
tartó idıszak vonatkozásában árverésre 
bocsátandó kibocsátási egységek 
mennyiségét csökkenteni kell oly módon, 

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

hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott 
tagállam azon légi közlekedésnek 
tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket az 
(1) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása 
szolgáltat. 

 

 Módosítás  21 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétıl és a 14. 
cikk (3) bekezdésétıl eltérve a légijármő-
üzemeltetı 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 
rendszerébıl 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 
légijármő-üzemeltetı hitelesített 
kibocsátásának kell tekinteni. 

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétıl és a 14. 
cikk (3) bekezdésétıl eltérve a légijármő-
üzemeltetı dönthet úgy, hogy az EGT-n 
kívüli országokba irányuló és onnan 
kiinduló repülések, valamint a legkülsı 
régiók valamelyikében található 
repülıterekre 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 rendszerébıl 
származó adatokkal feltöltött eszközzel 
meghatározott értékeket. Az illetékes 
hatóság ezeket a számításokat bejelenti a 
Bizottságnak. A légijármő-üzemeltetıt 
tájékoztatni kell az illetékes hatóság által 
végzett számítások eredményérıl, és az így 
elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 
11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk 
alkalmazásában a légijármő-üzemeltetı 
hitelesített kibocsátásának kell tekinteni. 

 

Módosítás  22 

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

(7) Az ICAO közgyőlésének 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 lépésekrıl, továbbá elıterjeszti a 
szükséges javaslatokat. 

(7) A Bizottság évrıl évre jelentés 
formájában beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az ICAO 
közgyőlésének 2016. évi ülésszakát 
megelızı tárgyalások és elıkészületek 
haladásáról, illetve a Bizottság által a 
légtér szerinti megközelítés nemzetközi 
elfogadása érdekében harmadik országok 
körében folytatott erıfeszítésekrıl. Az 
ICAO közgyőlésének 2016. évi ülésszaka 
után a Bizottság külön jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
Közgyőlés által elért eredményekrıl. 
Amennyiben megállapodás születik egy 
globális piacalapú intézkedésrıl, a fenti 
jelentésnek adott esetben az e 
fejleményekre reagáló javaslatokat is 
tartalmaznia kell. Minden javaslathoz 
részletes hatásvizsgálatot kell mellékelni. 

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-tıl 
szabályozni az EGT-n kívüli országokból 
kiinduló és oda irányuló tevékenységekbıl 
származó kibocsátásokat. Emellett a 
jelentésben a Bizottság megvizsgálja az 
(1)–(4) bekezdés alkalmazásával 
összefüggésben felmerülı minden más 
kérdés megoldására adódó, az azonos 
útvonalon mőködı légijármő-üzemeltetık 
közötti egyenlı bánásmódot megırzı 
lehetıségeket is.” 

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 tevékenységekbıl 
származó kibocsátásokat. Emellett a 
jelentésben a Bizottság megvizsgálja az 
(1)–(4) bekezdés alkalmazásával 
összefüggésben felmerülı minden más 
kérdés megoldására adódó, az azonos 
útvonalon mőködı légijármő-üzemeltetık 
közötti egyenlı bánásmódot megırzı 
lehetıségeket is.” 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet 
2003/87/EK irányelv 
II c melléklet – indokolás – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2014-tıl 2020-ig tartó idıszakban – a A 2014-tıl 2016-ig tartó idıszakban – a 
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2020-tól alkalmazandó globális piacalapú 
intézkedés sérelme nélkül – az EGT 
tagállamai és a nemzetközi polgári légi 
közlekedés összes tonnakilométerének 
bevételeibıl 1%-nál kisebb mértékben 
részesülı fejlıdı országok közötti 
repülésekre alkalmazandó százalékos érték 
nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlıdı 
országok«: azok az országok, amelyek 
számára e javaslat elfogadásának 
idıpontjában a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet az Unió 
piacát illetıen preferenciális piacra jutási 
lehetıséget biztosít, tehát azok, amelyeket 
a Világbank 2013-ban nem minısít magas 
jövedelmő vagy a közepes jövedelmő 
országok felsı sávjába tartozó országnak. 

2020-tól alkalmazandó globális piacalapú 
intézkedés sérelme nélkül – az EGT 
tagállamai és a nemzetközi polgári légi 
közlekedés összes tonnakilométerének 
bevételeibıl 1%-nál kisebb mértékben 
részesülı fejlıdı országok közötti 
repülésekre alkalmazandó százalékos érték 
nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlıdı 
országok«: azok az országok, amelyek 
számára e javaslat elfogadásának 
idıpontjában a 978/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet az Unió 
piacát illetıen preferenciális piacra jutási 
lehetıséget biztosít, tehát azok, amelyeket 
a Világbank 2013-ban nem minısít magas 
jövedelmő vagy a közepes jövedelmő 
országok felsı sávjába tartozó országnak. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet 
2003/87/EK irányelv 
II c melléklet – indokolás – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 28a. cikk értelmében valamely legkülsı 
régióba irányuló és onnan végrehajtott 
repülésekbıl származó kibocsátásokra 
alkalmazandó százalékos értékeket az 
alábbi táblázat szerint kell meghatározni, 
amely az elfogadás elıtt az Eurocontrol 
segítségével kerül majd kitöltésre a 
rendelkezésre álló legjobb adatok alapján, 
a megfelelı változtatások mellett 
ugyanazon összefüggés alkalmazásából 
származó százalékos értékekkel. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet 
2003/87/EK irányelv 
II c melléklet – táblázat – 37 sor  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

KÍNA, beleértve HONGKONGOT, KÍNA, beleértve HONGKONGOT és 
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MAKAÓT és TAIVANT is MAKAÓT is 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet 
2003/87/EK irányelv 
II c melléklet – táblázat – 147 a sor (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 TW TAJVAN 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 
IIc melléklet – táblázat – utolsó sor után – 172 a – 172 i sorok (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Guadeloupe 

 Francia Guyana 

 Martinique 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Azori-szigetek  

 Madeira 

 Kanári-szigetek 

 
 


