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Módosítás 47
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(16) A légi közlekedés a globális éghajlatra 
a szén-dioxid, a nitrogénoxidok, a vízgőz, 
illetve a szulfát- és koromrészecskék 
kibocsátása útján gyakorol hatást. Az IPCC 
becslése szerint a légi közlekedés által 
kifejtett teljes hatás jelenleg 2–4-szer 
nagyobb, mint korábban a csak a szén-
dioxid-kibocsátásai révén okozott hatás. A 
közelmúltban végzett közösségi kutatások 
szerint a légi közlekedés által kifejtett 
teljes hatás körülbelül kétszer magasabb, 
mint a szén-dioxid által önmagában 
kifejtett hatás. E becslések egyike sem 
veszi azonban figyelembe a meglehetősen 
bizonytalan pehelyfelhősödési hatásokat. A 
közösségi környezetvédelmi politikának a 
Szerződés 174. cikke (2) bekezdésével 
összhangban az elővigyázatosság elvén 
kell alapulnia. A tudományos előrelépés 
függvényében a légi közlekedés által 
kifejtett valamennyi hatással a lehető 
legnagyobb mértékben kell foglalkozni. A 
nitrogén-oxid-kibocsátásokkal más, 2008-
as bizottsági jogszabály javaslatok fognak 
foglalkozni.

(16) A légi közlekedés a globális éghajlatra 
a szén-dioxid, a nitrogénoxidok, a vízgőz, 
illetve a szulfát- és koromrészecskék 
kibocsátása útján gyakorol hatást. Az IPCC 
becslése szerint a légi közlekedés által 
kifejtett teljes hatás jelenleg 2–4-szer 
nagyobb, mint korábban a csak a szén-
dioxid-kibocsátásai révén okozott hatás. A 
közelmúltban végzett közösségi kutatások 
szerint a légi közlekedés által kifejtett 
teljes hatás körülbelül kétszer magasabb, 
mint a szén-dioxid által önmagában 
kifejtett hatás. E becslések egyike sem 
veszi azonban figyelembe a meglehetősen 
bizonytalan pehelyfelhősödési hatásokat. A 
közösségi környezetvédelmi politikának a 
Szerződés 174. cikke (2) bekezdésével 
összhangban az elővigyázatosság elvén 
kell alapulnia, így a légi közlekedés által 
kifejtett valamennyi hatással a lehető 
legteljesebb mértékben kell foglalkozni. A 
légi forgalmat irányító hatóságoknak a 
repülési szokások megváltoztatása révén 
hatékony intézkedéseket kell hozniuk a 
kondenzcsík és a pehelyfelhők 
képződésének megakadályozása 
érdekében, mégpedig annak 
biztosításával, hogy a járatok elkerülik 
azokat a területeket, ahol a különleges 
légköri viszonyok miatt előrelátható az 
ilyen felhők képződése. Továbbá 
hangsúlyozottan támogatniuk kell a 
kondenzcsík és a pehelyfelhők 
képződésével kapcsolatos kutatásokat, 
beleértve az olyan hatékony csökkentési 
intézkedéseket (például üzemanyag, 
hajtóművek, légiforgalmi irányítás), 
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amelyek nem gyakorolnak ellentétes 
hatást más környezetvédelmi célokra. 
Amíg a Bizottság nem tesz kifejezetten a 
légi közlekedés nitrogénoxid-
kibocsátásának problémájára 
összpontosító jogalkotási javaslatot, a 
kibocsátott szén-dioxidra tonnánkénti 
szorzószámot kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (10. és 65. módosítás).

Módosítás 48
Caroline Lucas, Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 
kell megállapítani a kiadandó kibocsátási 
egységek összmennyiségének 
meghatározására és a kibocsátási egységek 
légijármű-üzemeltetőknek történő 
kiosztására. A kibocsátási egységek egy 
részét a Bizottság által kidolgozandó 
szabályok szerint árverésen osztják ki. A 
kibocsátási egységekből külön 
tartalékalapot kell elkülöníteni annak 
érdekében, hogy az új légijármű-
üzemeltetőknek biztosítsák a piacra jutást, 
valamint segítséget nyújtsanak azon 
légijármű-üzemeltetőknek, amelyeknek 
hirtelen megnő a teljesített tonnakilométer 
száma. A működésüket beszüntető 
légijármű-üzemeltetők továbbra is kapnak 
kibocsátási egységeket azon időszak 
lejártáig, amelyre már kiosztották az 
ingyenes kibocsátási egységeket.

(17) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 
kell megállapítani a kiadandó kibocsátási 
egységek összmennyiségének 
meghatározására és a kibocsátási egységek 
légijármű-üzemeltetőknek történő 
kiosztására. A kibocsátási egységek egy 
részét a Bizottság által kidolgozandó 
szabályok szerint árverésen osztják ki. 
2013-tól kezdődően minden kibocsátási 
egységet árverezni kell. A kibocsátási 
egységekből külön tartalékalapot kell 
elkülöníteni annak érdekében, hogy az új 
légijármű-üzemeltetőknek biztosítsák a 
piacra jutást, valamint segítséget 
nyújtsanak azon légijármű-üzemeltetőknek, 
amelyeknek hirtelen megnő a teljesített 
tonnakilométer száma. A működésüket 
beszüntető légijármű-üzemeltetők továbbra 
is kapnak kibocsátási egységeket azon 
időszak lejártáig, amelyre már kiosztották 
az ingyenes kibocsátási egységeket.
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Or. en

(Az első olvasatban efogadott 75. és 87. módosítás.)

Indokolás

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Módosítás 49
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 
kell megállapítani a kiadandó kibocsátási 
egységek összmennyiségének 
meghatározására és a kibocsátási egységek 
légijármű-üzemeltetőknek történő 
kiosztására. A kibocsátási egységek egy 
részét a Bizottság által kidolgozandó 
szabályok szerint árverésen osztják ki. A 
kibocsátási egységekből külön 
tartalékalapot kell elkülöníteni annak 
érdekében, hogy az új légijármű-
üzemeltetőknek biztosítsák a piacra jutást, 
valamint segítséget nyújtsanak azon 
légijármű-üzemeltetőknek, amelyeknek 
hirtelen megnő a teljesített tonnakilométer 
száma. A működésüket beszüntető 
légijármű-üzemeltetők továbbra is kapnak 
kibocsátási egységeket azon időszak 
lejártáig, amelyre már kiosztották az 

(17) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 
kell megállapítani a kiadandó kibocsátási 
egységek összmennyiségének 
meghatározására és a kibocsátási egységek 
légijármű-üzemeltetőknek történő 
kiosztására. A kibocsátási egységekből 
külön tartalékalapot kell elkülöníteni annak 
érdekében, hogy az új légijármű-
üzemeltetőknek biztosítsák a piacra jutást, 
valamint segítséget nyújtsanak azon 
légijármű-üzemeltetőknek, amelyeknek 
hirtelen megnő a teljesített tonnakilométer 
száma. A működésüket beszüntető 
légijármű-üzemeltetők továbbra is kapnak 
kibocsátási egységeket azon időszak 
lejártáig, amelyre már kiosztották az 
ingyenes kibocsátási egységeket.
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ingyenes kibocsátási egységeket.

Or. en

Módosítás 50
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17a) A Tanács 2003/96/EK irányelvének 
meghatározása szerint a légi közlekedés 
intenzív energiafelhasználású iparág. A 
légi közlekedés az energiaszükségletei 
tekintetében – arra alkalmas alternatív 
üzemanyag hiányában – teljes mértékben 
kerozin-függő, és minden iparág közül itt
a legnagyobb a szennyezéscsökkentés 
költsége. Továbbá a légitársaságok 
rendkívül korlátozott eszközökkel 
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a 
kibocsátási egységek költségeit 
fogyasztóikra hárítsák.
A légi közlekedés nemzetközi versenynek 
van kitéve, ezért az üvegházhatást okozó 
gázok légi közlekedésből származó 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
globális megállapodás megkötéséig 
komoly a kockázata a forgalom 
elterelésének és a szénszivárgásnak. Ezen 
kockázatok növekedhetnek abban az 
esetben, ha az EU kibocsátás-
kereskedelmi rendszerében (ETS) nagy 
mennyiségben alkalmazzák a légi 
közlekedési ágazatra az árverést. Ezért az 
árverés csak a légi közlekedési ETS 
adminisztratív költségeinek fedezését 
szolgálhatja.

Or. en
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Módosítás 51
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt általános 
átfogó hatáshoz és a légi járművekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának környezeti hatása 
enyhíthető az éghajlatváltozásnak az EU-
ban és harmadik országokban történő 
kezelését, valamint az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozását célzó 
intézkedésekkel. A nemzeti 
közkiadásokkal kapcsolatos határozatok a 
szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak. Ezen 
megfontolás sérelme nélkül, a kibocsátási 
egységek elárverezéséből származó 
bevételeket, vagy az ennek megfelelő 
összeget abban az esetben, ha a 
tagállamok olyan kényszerítő költségvetési 
elvei, mint az egységesség és az 
egyetemlegesség azt megkövetelik, az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz az EU-ban és 
harmadik országokban történő 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozására, valamint a 
rendszer igazgatási költségeinek 
fedezésére kell fordítani. Ezek közé 
tartozhatnak többek között a 
környezetbarát közlekedés ösztönzését 
szolgáló intézkedések. Az elárverezések 
bevételeit különösen a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alaphoz történő hozzájárulások, továbbá 
az erdők pusztulásának elkerülése és a 
fejlődő országokban az alkalmazkodás 

(19) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt általános 
átfogó hatáshoz és a légi járművekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának környezeti hatása 
enyhíthető az éghajlatváltozásnak az EU-
ban és harmadik országokban történő 
kezelését, valamint az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozását célzó 
intézkedésekkel. A nemzeti 
közkiadásokkal kapcsolatos határozatok a 
szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak.
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megkönnyítése érdekében tett 
intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni. Ezen irányelvnek a bevételek 
felhasználására vonatkozó rendelkezései 
nem érintik a 2003/87/EK irányelv 
általános felülvizsgálatának szélesebb 
összefüggésében hozott, a kibocsátási 
egységek elárverezéséből származó 
bevételek felhasználásáról hozott 
határozatokat.

Or. en

Módosítás 52
Caroline Lucas, Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt általános 
átfogó hatáshoz és a légi járművekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának környezeti hatása 
enyhíthető az éghajlatváltozásnak az EU-
ban és harmadik országokban történő 
kezelését, valamint az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozását célzó 
intézkedésekkel. A nemzeti 
közkiadásokkal kapcsolatos határozatok a 
szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok hatáskörébe tartoznak. Ezen 
megfontolás sérelme nélkül, a kibocsátási 
egységek elárverezéséből származó 
bevételeket, vagy az ennek megfelelő 
összeget abban az esetben, ha a 
tagállamok olyan kényszerítő költségvetési 
elvei, mint az egységesség és az 
egyetemlegesség azt megkövetelik, az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz az EU-ban és 

(19) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt általános 
átfogó hatáshoz. Az árverésekből származó 
bevételeket az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, valamint az
EU-ban és harmadik országokban –
különösen a fejlődő országokban – az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra, továbbá az enyhítésre és 
az alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozására kell 
felhasználni. A nemzeti közkiadásokkal 
kapcsolatos határozatok a szubszidiaritás 
elvének megfelelően a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak. Az elárverezések 
bevételeit különösen a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az 
erdők pusztulásának elkerülése érdekében 
tett intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni. Az állampolgárok terheinek 
bizonyos mértékben történő csökkentése 
érdekében az árverezésből származó 
bevételeket az adók és a környezetbarát 
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harmadik országokban történő 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozására, valamint a 
rendszer igazgatási költségeinek 
fedezésére kell fordítani. Ezek közé 
tartozhatnak többek között a 
környezetbarát közlekedés ösztönzését 
szolgáló intézkedések. Az elárverezések 
bevételeit különösen a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alaphoz történő hozzájárulások, továbbá az 
erdők pusztulásának elkerülése és a fejlődő 
országokban az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében tett 
intézkedések finanszírozására kell 
felhasználni. Ezen irányelvnek a bevételek 
felhasználására vonatkozó rendelkezései 
nem érintik a 2003/87/EK irányelv 
általános felülvizsgálatának szélesebb 
összefüggésében hozott, a kibocsátási 
egységek elárverezéséből származó 
bevételek felhasználásáról hozott 
határozatokat.

(például vasúti és busz) közlekedési 
eszközökre kivetett díjak csökkentésére is 
fel kell használni. A tagállamoknak az 
ezen irányelv végrehajtásából eredő 
költségeinek fedezésére is fel kell 
használni a bevételeket. A tagállamok 
ezeket a bevételeket a legkülső régióikkal 
összefüggésben felmerülő 
megközelíthetőségi és versenyképességi 
problémák, illetve az ezen irányelv 
végrehajtásával összefüggő közigazgatási 
kötelezettségek kapcsán felmerülő
problémák csökkentésére, vagy akár 
megszüntetésére is felhasználhatják. A 
tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot az ezzel összefüggésben
meghozott intézkedéseikről.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 14. módosítás.)

Indokolás

A módosítás az előadó 11. módosítására épül, azonban újból egyértelműen hivatkozik az 
erdők pusztulásának elkerülésére és a GEEREF finanszírozására vonatkozó rendelkezésekre. 
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Módosítás 53
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20) Az árverésből származó bevételek 
felhasználására vonatkozó 
rendelkezésekről tájékoztatni kell a 
Bizottságot. Az ilyen tájékoztatások nem 
mentesítik a tagállamokat a Szerződés 88. 
cikke (3) bekezdésében meghatározott 
azon kötelezettség alól, hogy tájékoztatást 
küldjenek bizonyos nemzeti 
intézkedésekről. Ez az irányelv nem sérti 
az olyan jövőbeli állami támogatásokra 
vonatkozó eljárások kimenetelét, 
amelyeket a Szerződés 87. és 88. cikkével 
összhangban végeznek.

törölve

Or. en

Módosítás 54
Caroline Lucas, Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
33 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(33 a) Ez az irányelv nem akadályozhatja 
meg a tagállamokat abban, hogy más 
olyan kiegészítő vagy párhuzamos 
politikákat vagy intézkedéseket hozzanak 
meg illetve tartsanak fenn, amelyeknek 
célja a légi közlekedési ágazat 
éghajlatváltozásra gyakorolt minden
hatásának kezelése.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 18. módosítás.)
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Módosítás 55
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 c cikk - 1 és 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(1) A 2012. január 1. és 2012. december 
31. közötti időszakra a légijármű-
üzemeltetők számára kiosztandó 
légiközlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége a korábbi összes, légi 
közlekedésből származó kibocsátások éves 
átlaga 100%-ának felel meg.
(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakra és a 
30. cikk (4) bekezdésében említett 
felülvizsgálatot követő esetleges 
módosítások hiányában minden ezt követő 
időszakra a légijármű-üzemeltetők számára 
kiosztandó légiközlekedési kibocsátási 
egységek teljes mennyisége a korábbi légi 
közlekedésből származó kibocsátások 100 
%-a és az adott időszakban eltelt évek 
száma szorzatának felel meg.

2. A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakra és a 
30. cikk (4) bekezdésében említett 
felülvizsgálatot követő esetleges 
módosítások hiányában minden ezt követő 
időszakra a légijármű-üzemeltetők számára 
kiosztandó légiközlekedési kibocsátási 
egységek teljes mennyisége a korábbi légi 
közlekedésből származó kibocsátások 100 
%-a és az adott időszakban eltelt évek 
száma szorzatának felel meg, hozzáadva 
egy évi 5 százalékpontos növekedést.

Or. de

Indokolás

A légi közlekedés bevonásával történő kibocsátás-kereskedelemnek ésszerűen nem a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) második időszakának utolsó évében kellene 
kezdődnie, hanem a 2013-mal kezdődő új időszakban, ezért javasoljuk az (1) bekezdés 
törlését.

A (2) bekezdésben a 100%-os teljes mennyiséghez a közösségi légi utazás éves növekedését
kell figyelembe venni, amely többéves átlagban 5%-os. Így 2013-ban 105%-os, 2014-ben 
110%-os stb. kiosztás állna rendelkezésre a légiközlekedési ipar növekedése problémájának 
megoldásához.
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Módosítás 56
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 c cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(1) A 2012. január 1. és 2012. december 
31. közötti időszakra a légijármű-
üzemeltetők számára kiosztandó 
légiközlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége a korábbi összes, légi 
közlekedésből származó kibocsátások éves 
átlaga 100%-ának felel meg.

(1) A 2011. január 1. és 2012. december 
31. közötti időszakra a légijármű-
üzemeltetők számára kiosztandó 
légiközlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége évente a korábbi összes, légi 
közlekedésből származó kibocsátások éves 
átlaga 90%-ának felel meg.

Or. de

(Az első olvasatban elfogadott 61. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (61. módosítás).

Módosítás 57
Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 c cikk - 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakra és a 
30. cikk (4) bekezdésében említett 
felülvizsgálatot követő esetleges 
módosítások hiányában minden ezt követő 
időszakra a légijármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légiközlekedési 
kibocsátási egységek teljes mennyisége a 
korábbi légi közlekedésből származó 

(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakban és 
minden ezt követő időszakban az évenként
kiosztott légiközlekedési kibocsátási 
egységek mennyiségének a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó kibocsátásra alkalmazandó, az 
(1) bekezdésben megállapított éves 
értékhez viszonyított teljes csökkentési 
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kibocsátások 100 %-a és az adott 
időszakban eltelt évek száma szorzatának 
felel meg.

célhoz arányosítottan lineárisan 
csökkenie kell.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 13. és 61. módosítás.)

Indokolás

Első olvasatban a Parlament elfogadott egy olyan módosítást, amely 1990-hez viszonyítottan 
a felső határ változását az ETS szerinti teljes csökkentési célhoz igazította.

Módosítás 58
Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 c cikk - 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakra és a 
30. cikk (4) bekezdésében említett 
felülvizsgálatot követő esetleges 
módosítások hiányában minden ezt követő 
időszakra a légijármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légiközlekedési 
kibocsátási egységek teljes mennyisége a 
korábbi légi közlekedésből származó 
kibocsátások 100 %-a és az adott 
időszakban eltelt évek száma szorzatának 
felel meg.

(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakban és 
minden ezt követő időszakban az évenként
kiosztott légiközlekedési kibocsátási 
egységek mennyiségének az (1) 
bekezdésben megállapított éves értékhez
viszonyított 30%-os csökkentési célhoz 
arányosítottan lineárisan csökkenie kell.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 13. és 61. módosítás.)

Indokolás

Első olvasatban a Parlament elfogadott egy olyan módosítást, amely 1990-hez viszonyítottan 
a felső határ változását az ETS szerinti teljes csökkentési célhoz igazította. Az ETS-re 
vonatkozó felülvizsgálati javaslat a felső határ 30%-os automatikus csökkentését írja elő, 
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amelyet a légi közlekedési ágazat számára is meg kell állapítani.

Módosítás 59
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 c cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(2) A 11. cikk (2) bekezdésében említett, 
2013. január 1-jén kezdődő időszakra és a 
30. cikk (4) bekezdésében említett 
felülvizsgálatot követő esetleges 
módosítások hiányában minden ezt követő 
időszakra a légijármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légiközlekedési 
kibocsátási egységek teljes mennyisége a 
korábbi légi közlekedésből származó 
kibocsátások 100 %-a és az adott 
időszakban eltelt évek száma szorzatának 
felel meg.

(2) A 2013-tól kezdődően az évente 
kiadható légi közlekedési kibocsátási 
egységek mennyisége az (1) bekezdésben 
megállapított értékből kiindulva
lineárisan csökken. A mennyiség évente 
lineárisan X%-kal csökken, a közösségi 
kibocsátás-kereskedelem
felülvizsgálatával összhangban.

Or. de

Indokolás

Az első olvasatban a Parlament olyan módosítást fogadott el, amelyben bevezeti a 2012 utáni 
időszakra vonatkozóan a légiközlekedési kibocsátási egységek teljes mennyiségének a 2020-ra 
kitűzött 20%-os vagy 30%-os csökkentési céllal összhangban történő felülvizsgálatát. A 
légiközlekedést a többi ágazattal megegyezően kell kezelni és ezért a kibocsátáskereskedelem 
felülvizsgálatával összhangba kell hozni.

Módosítás 60
Chris Davies

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk - 1 bekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A 3c. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakban a kibocsátási egységek 10%-a
árverésre kerül.

(1) A 3c. cikk (3) bekezdésében említett 
időszakban a kibocsátási egységek 100%-a
árverésre kerül.

Or. en

Indokolás

Az árverések alkalmazására és a kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó iránymutatás
egyértelmű: helyénvaló az árverés, ha a költségeket át lehet hárítani a fogyasztóra, és nem 
fenyeget a veszélye a versenytársakkal szembeni üzletvesztésnek. Ebben az esetben az 
árverezés teljes költsége közvetlenül azokat az utasokat terheli, akik utazásuk révén a szén-
dioxid-kibocsátás okozói, és a szabályok egyformán alkalmazandóak minden légitársaság 
számára. Ezért nincs ok az aukció első alkalommal történő bevezetésének elmulasztására.

Módosítás 61
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(1) A 3c. cikk (1) bekezdésében említett
időszakban a kibocsátási egységek 10%-a
árverésre kerül.

(1) A 3c. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakban a kibocsátási egységek 25%-a
árverésre kerül.

Or. de

(Az első olvasatban elfogadott 74. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (74. módosítás).



PE406.000v01-00 16/32 AM\722693HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk - 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya ezen 
irányelv általános felülvizsgálata 
keretében növelhető.

(2) A későbbi időszakokat illetően minden 
kibocsátási egységet árvereztetni kell.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 75. és 87. módosítás.)

Indokolás

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Módosítás 63
Chris Davies

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk - 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 

(2) A következő időszakot illetően az 
árverésre kerülő egységek százalékarányát 
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bekezdésben említett százalékaránya ezen 
irányelv általános felülvizsgálata 
keretében növelhető.

100%-ra kell növelni.

Or. en

Indokolás

Az árverések alkalmazására és a kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó iránymutatás
egyértelmű: helyénvaló az árverés, ha a költségeket át lehet hárítani a fogyasztóra, és nem 
fenyeget a veszélye a versenytársakkal szembeni üzletvesztésnek. Ebben az esetben az 
árverezés teljes költsége közvetlenül azokat az utasokat terheli, akik utazásuk révén a szén-
dioxid-kibocsátás okozói, és a szabályok egyformán alkalmazandóak minden légitársaság 
számára. Ezért nincs ok az aukció első alkalommal történő bevezetésének elmulasztására.

Módosítás 64
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
 3d cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya ezen 
irányelv általános felülvizsgálata 
keretében növelhető.

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékarányk
legalább az igazgatási költségeket fedeznie 
kell, és nem haladhatja meg a kvóták 10 
%-át.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv általános felülvizsgálata létrehozza az ETS átfogó rendszerét, azonban nem 
foglalkozik az egyes ágazat sajátosságaival. Nem volna túl következetes, ha most kerülne sor 
a jogalkotásra, amikor még az árverések meghatározása és besorolása sem ismert. Ennek a 
sajátos rendszernek a többi ágazatra történő igazítása előtt meg kellene várni az általános 
irányelv iránymutatását.
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Módosítás 65
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya ezen 
irányelv általános felülvizsgálata 
keretében növelhető.

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya a más 
ágazatokban történő árverések
legmagasabb szintjének megfelelően
növelésre kerül.

Or. de

(Az első olvasatban elfogadott 75. és 78. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (75. és 87. módosítás).

Módosítás 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 d cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya ezen 
irányelv általános felülvizsgálata 
keretében növelhető.

(2) A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységeknek az (1) 
bekezdésben említett százalékaránya a 
nemzetközileg megállapított árverési
mérték maximumáig növelhető.

Or. de
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Indokolás

Az árverési kvótát csak addig a maximális mértékig lenne szabad növelni, amelyről 
nemzetközi megállapodás született, annak érdekében, hogy a verseny torzulásai globális 
szinten megakadályozhatók legyenek.

Módosítás 67
Caroline Lucas, Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 e cikk - 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Minden egyes légijármű-üzemeltető a 
3c. cikkben említett minden egyes időszak 
tekintetében kérelmezheti térítésmentesen 
kiosztandó légi közlekedési kibocsátási 
egységek kiosztását. Az adott légijármű-
üzemeltető által az ellenőrzési évben 
teljesített, az I. mellékletben felsorolt 
légiközlekedési tevékenységekre 
vonatkozó hitelesített tonnakilométer-
adatokat tartalmazó kérelmet az 
igazgatásért felelős tagállamban az 
illetékes hatóságnak lehet benyújtani. E 
cikk alkalmazásában az ellenőrzési év a 
IV. és V. melléklettel összhangban az 
érintett időszak kezdetét 24 hónappal 
megelőzően véget érő naptári év, vagy a 
3c. cikk (1) bekezdésében említett időszak 
vonatkozásában a 2010-es év. A 
kérelmeket a vonatkozó időszak kezdetét 
megelőzően legalább 21 hónappal be kell 
nyújtani, vagy – a 3c. cikk (1) 
bekezdésében említett időszak 
vonatkozásában – 2011. március 31-ig.

(1) Minden egyes légijármű-üzemeltető a 
3c. cikk (1) bekezdésében említett időszak 
tekintetében kérelmezheti térítésmentesen 
kiosztandó légi közlekedési kibocsátási 
egységek kiosztását. Az adott légijármű-
üzemeltető által az ellenőrzési évben 
teljesített, az I. mellékletben felsorolt 
légiközlekedési tevékenységekre 
vonatkozó hitelesített tonnakilométer-
adatokat tartalmazó kérelmet az 
igazgatásért felelős tagállamban az 
illetékes hatóságnak lehet benyújtani. E 
cikk alkalmazásában az ellenőrzési év a 3c. 
cikk (1) bekezdésében említett időszak 
vonatkozásában a 2010-es év. A 
kérelmeket 2011. március 31-ig kell 
benyújtani.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 75. és 87. módosítás.)
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Indokolás

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Módosítás 68
Caroline Lucas, Jens Holm

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 e cikk – 3 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) az említett időszakra térítésmentesen 
kiosztandó kibocsátási egységek száma, 
amelyet úgy számolnak ki, hogy a 
kibocsátási egységek b) és c) pontokban 
említett számát kivonják a kibocsátási 
egységek a) pont szerint megállapított 
teljes mennyiségéből; és

d) a 3c. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakra térítésmentesen kiosztandó 
kibocsátási egységek száma, amelyet úgy 
számolnak ki, hogy a kibocsátási egységek 
b) és c) pontokban említett számát 
kivonják a kibocsátási egységek a) pont 
szerint megállapított teljes mennyiségéből; 
és

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 75. és 87. módosítás.)

Indokolás

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
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the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Módosítás 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
3 f cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A 3c. cikk (2) bekezdésében említett 
minden egyes időszakban a kiosztandó 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének 
3%-át egy külön tartalékalapban 
elkülönítik az olyan légijármű-üzemeltetők 
számára, amelyek:

(1) A 3c. cikk (2) bekezdésében említett 
minden egyes időszakban a kiosztandó 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének 
3%-át egy külön tartalékalapban 
elkülönítik az olyan légijármű-üzemeltetők 
számára, amelyek az I. melléklet szerinti 
légiközlekedési tevékenységet az azt 
követő ellenőrzési év után kezdik meg, 
amelyre vonatkozóan a 3e. cikk (1) 
bekezdése értelmében a 3c. cikk (2) 
bekezdésében említett időszakra vonatkozó 
tonnakilométer-adatokat benyújtották; és 
amelyek tevékenysége sem részben, sem 
egészben nem jelenti egy másik légijármű-
üzemeltető által korábban végzett 
légiközlekedési tevékenység folytatását.

a) az I. melléklet szerinti légiközlekedési 
tevékenységet az azt követő ellenőrzési év 
után kezdik meg, amelyre vonatkozóan a 
3e. cikk (1) bekezdése értelmében a 3c. 
cikk (2) bekezdésében említett időszakra 
vonatkozó tonnakilométer-adatokat 
benyújtották; vagy
b) tonnakilométer-adatai évente több mint 
18 %-kal nőnek egyrészről a között az 
ellenőrzési év között, amelyre vonatkozóan 
a 3e. cikk (1) bekezdése értelmében a 3c. 
cikk (2) bekezdésében említett időszak 
tekintetében tonnakilométer-adatot 
benyújtottak, másrészről az említett 
időszak második naptári éve között;
és amelyek a) pont szerinti tevékenysége 
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vagy a b) pont szerinti további
tevékenysége sem részben, sem egészben 
nem jelenti egy másik légijármű-
üzemeltető által korábban végzett 
légiközlekedési tevékenység folytatását.

Or. en

Indokolás

A Tanács közös álláspontjában megfogalmazott rendelkezés környezetvédelmi szempontból 
ellentétes hatású. Nem világos, melyik légitársaságnak származhatna előnye ebből. Ezért 
törlését javasoljuk.

Módosítás 70
Peter Liese

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk - 1 a bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) A (3) bekezdésre figyelemmel a 3c. 
cikkben említett minden egyes időszak 
során a tagállamok lehetővé teszik minden 
légijármű-üzemeltető számára a CER-ek és 
az ERU-k használatát. A 3c. cikk (1) 
bekezdésében említett időszakok során a 
légijármű-üzemeltetők a 12. cikk (2a) 
bekezdése értelmében általuk átadandó 
kibocsátási egységek számának legfeljebb 
15%-ig használhatják a CER-eket és az 
ERU-kat

(1a) A (3) bekezdésre figyelemmel a 11. 
cikk (2) bekezdésében említett minden 
egyes időszak során a tagállamok lehetővé 
teszik minden légijármű-üzemeltető 
számára a III. fejezet alapján kiosztott 
kibocsátási egységek, a CER-ek és az 
ERU-k használatát, az általuk átadandó 
kibocsátási egységek számának legfeljebb 
a 12. cikk (2a) bekezdése szerint szükséges 
százalékos arányában; ez az arány a 
vonatkozó időszakban árverésre kerülő 
kibocsátási egységeknek az 50%-a.

Az ezt követő időszakokra vonatkozóan a 
százalékos arányt a a CER-ek és az ERU-k 
alkalmazását megállapító eljárásnak 
megfelelően, az irányelv felülvizsgálatának 
részeként és az éghajlatváltozással 
foglalkozó nemzetközi rendszer 
alakulásának figyelembevételével 

Az ezt követő időszakokra vonatkozóan a 
százalékos arányt a a CER-ek és az ERU-k 
alkalmazását megállapító eljárásnak 
megfelelően, az irányelv felülvizsgálatának 
részeként és az éghajlatváltozással 
foglalkozó nemzetközi rendszer 
alakulásának figyelembevételével 
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határozzák meg. határozzák meg.
A 3c. cikkben említett minden egyes 
időszak kezdetét legalább hat hónappal 
megelőzően a Bizottság közzéteszi ezt a 
százalékos mértéket.

A 11. cikk (2) bekezdésében említett 
minden egyes időszak kezdetét legalább 
hat hónappal megelőzően a Bizottság 
közzéteszi ezt a százalékos mértéket.

Or. en

Indokolás

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Módosítás 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk - 8 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(1a) A (3) bekezdésre figyelemmel a 3c. 
cikkben említett minden egyes időszak 
során a tagállamok lehetővé teszik minden 
légijármű-üzemeltető számára a 
projekttevékenységekből származó CER-
ek és az ERU-k használatát. A 3c. cikk (1) 
bekezdésében említett időszakok során a 
légijármű-üzemeltetők a 12. cikk (2a) 
bekezdése értelmében általuk átadandó 
kibocsátási egységek számának legfeljebb 
15%-áig használhatják a CER-eket és az 
ERU-kat.

(1a) A (3) bekezdésre figyelemmel a 3c. 
cikkben említett minden egyes időszak 
során a tagállamok lehetővé teszik minden 
légijármű-üzemeltető számára a 
projekttevékenységekből származó CER-
ek és az ERU-k használatát. A 3c. cikk (1) 
bekezdésében említett időszakok során a 
légijármű-üzemeltetők a 12. cikk (2a) 
bekezdése értelmében általuk átadandó 
kibocsátási egységek számának legfeljebb 
50%-áig használhatják a CER-eket és az 
ERU-kat. 
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Or. de

Indokolás

A légiközlekedés éghajlatra gyakorolt hatásainak kiegyenlítéseként a globális éghajlati 
helyzet hatékony javítása érdekében lényegesen tudni kellene növelni a CER – ek és ERU – k 
használatának százalékos arányát 

Módosítás 72
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2003/87/EK irányelv
12 cikk – 2 a a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(2aa) Amíg nem állnak rendelkezésre 
olyan közösségi intézkedések az I. 
mellékletben szereplő légi közlekedési 
tevékenységeket végző légi járművek által 
kibocsátott nitrogén-oxidok 
csökkentésének ösztönzésére, amelyek a 
környezet védelmét ezen irányelvvel 
egyezően magas szinten biztosítják, a (2a) 
bekezdés alkalmazásában és a 3a. cikktől 
eltérve, 2-es hatásfaktorral kell elosztani 
azt a szén-dioxid mennyiséget, amelynek 
kibocsátását légi közlekedési kibocsátási 
egységtől, illetve CER-től vagy ERU-tól 
eltérő egység teszi lehetővé a légi jármű 
üzemeltetője számára .

Or. de

(Az első olvasatban elfogadott 41. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (41. módosítás).
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Módosítás 73
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
A16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Abban az esetben, ha a meg nem 
felelő légijármű-üzemeltetők ilyen 
névsorának közzététele nyilvánvalóan az 
előírásoknak megfelelő légijármű-
üzemeltetőkkel szembeni 
megkülönböztetést idéz elő, az ezen cikk 
(5) bekezdésében foglaltak mérlegelését 
megelőzően a tagállamok és a Bizottság 
kiigazító intézkedéseket hoz ezen 
megkülönböztetések orvoslása érdekében.

Or. en

Módosítás 74
Urszula Krupa

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont  - b pont
2003/87/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

„A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek 
egységesített és biztonságos rendszeréről 
szóló rendelet biztosítja azt, hogy a 
légijármű-üzemeltetők által átadott 
kibocsátási egységek, CER-ek és ERU-k 
csak olyan mértékben kerüljenek át a 
Kiotói Jegyzőkönyv első 
kötelezettségvállalási időszaka 
tekintetében a tagállami megszüntetési 
számlákra, amennyiben ezek a kibocsátási 
egységek, CER-ek és ERU-k megfelelnek 
az adott időszakra vonatkozóan a 

„A rendeletnek lehetővé kell tennie a 
légijármű-üzemeltetők számára, hogy a 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket 
vezető tisztviselőnél kérelmezhessék a II. 
fejezet szerint kiosztott kibocsátási 
egységeknek a III. fejezet szerint kiosztott 
egységekkel egyenértékű egységekre való 
cseréjét. A jegyzéket vezető tisztviselők
ilyen cseréket kérelem alapján végeznek.”
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tagállamok kiosztási tervében szereplő 
összes kibocsátásnak.”

Or. en

Módosítás 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2003/87/EK irányelv
25 a cikk- 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

(2a) Amennyiben olyan harmadik 
országbeli üzembentartók, akik egy adott 
földrajzi területen nyújtanak légi 
közlekedési szolgáltatást, nem kerülnek 
bevonásra az európai rendszerbe, az 
egyenlő bánásmód okán és a légi 
közlekedés általi kibocsátások elleni 
küzdelem számára nyújtott globális 
megoldás támogatása érdekében az 
Európai Unióból származó, hasonló 
útvonalakat használó légijármű-
üzemeltetők sem kerülnek bevonásra ebbe
a rendszerbe.”

Or. de

Indokolás

A Parlament és a Tanács azon közös álláspontjának megfelelően, miszerint nem szabad 
hagyni, hogy az európai légitársaságok és a harmadik államok légitársaságai közötti 
versenyben torzulások keletkezzenek, szükség van a harmadik államokhoz fűződő kapcsolatok 
ilyen egyértelmű szabályozására.
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Módosítás 76
Peter Liese

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …* előtt
megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az 
irányelv hatálybalépését követő hatodik 
hónapig megfeleljenek. Ezekről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

* HL: Kérjük, illessze be az irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap utáni 
dátumot!

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás kezelésének sürgőssége egyre inkább egyértelmű, ahogy ezt például az 
IPPC jelentések is kiemelték. Ezért az átmeneti időszaknak a lehető legrövidebbnek kell 
lennie.

Módosítás 77
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet - 1 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – új albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

„A 2012. évben a Szerződés hatálya alá 
tartozó tagállam területén található 
repülőtérre érkező vagy onnan induló 
összes légi járat a légi közlekedési 
tevékenységbe értendő.”;

„A 2013. évben a Szerződés hatálya alá 
tartozó tagállam területén található 
repülőtérre érkező vagy onnan induló 
összes légi járat a légi közlekedési 
tevékenységbe értendő.”;

Or. de
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Indokolás

A légi közlekedés bevonásával történő kibocsátás-kereskedelemnek ésszerűen nem a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) második időszakának utolsó évében kellene 
kezdődnie, hanem a 2013-mal kezdődő új időszakban.

Módosítás 78
Matthias Groote

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – új albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

A 2012. évben a Szerződés hatálya alá 
tartozó tagállam területén található 
repülőtérre érkező vagy onnan induló
összes légi járat a légi közlekedési 
tevékenységbe értendő.

2011. január 1-jétől a Szerződés hatálya 
alá tartozó tagállam területén található 
repülőtérre érkező vagy onnan induló
összes légi járat a légi közlekedési 
tevékenységbe értendő, figyelembe véve a 
legkülső régiók és a kontinentális Európa 
közötti járatok különleges helyzetét.

Or. de

(Az első olvasatban elfogadott 78. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (78. módosítás).

Módosítás 79
John Bowis

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – táblázat - új kategória – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) nem tagállam országok uralkodóinak és 
azok közvetlen családjának, állam- és 

a) nem tagállam országok uralkodóinak és 
azok közvetlen családjának, és államfőinek



AM\722693HU.doc 29/32 PE406.000v01-00

Külső fordítás

HU

kormányfőinek, valamint minisztereinek
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
során megvalósult repülések, amelyeknél 
ezt a megfelelő státuszindikátornak a 
repülési terven történő feltüntetésével 
indokolni kell;

hivatalos út alkalmával történő szállítása 
során megvalósult repülések, amelyeknél 
ezt a megfelelő státuszindikátornak a 
repülési terven történő feltüntetésével 
indokolni kell;

Or. en

Indokolás

Az állami szektornak – különösen a kormányzatnak – pozitív példát kell mutatnia. A javasolt 
kivétel teljesen ellentétes lenne a legtöbb kormányzat politikájával, illetve a közvélemény 
elvárásaival.

Módosítás 80
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – táblázat - új kategória – h a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ha) a 20 000 kg-nál kisebb maximális 
felszállótömegre, vagy legfeljebb 20 
utasülés kialakítására hitelesített légi 
járművel végzett repülés, azzal a 
feltétellel, hogy ezen légi jármű 
üzemeltetőire olyan intézkedések 
érvényesek, amelyek alapján egyenlő 
arányban járulnak hozzá a kibocsátás 
csökkentéséhez (vagy az átfogó 
kibocsátás-csökkentési célok 
teljesítéséhez).

Or. en

(Az első olvasat 63. módosítása.)

Indokolás

A módosítás célja a Parlament által első olvasatban 2007. november 13-án elfogadott 63. 
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módosítás tartalmának újbóli megállapítása, biztosítva ugyanakkor a fő ETS-felülvizsgálattal 
való összhangot annak érdekében, hogy a kisebb légi járművekre olyan alternatív, 
egyszerűsített intézkedések vonatkozzanak, amelyek legalább egyenértékű környezetvédelmi 
hatással bírnak az ETS-en belül.

Módosítás 81
Edite Estrela

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – táblázat - új kategória – i a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ia) olyan EU-n kívüli területek között 
közlekedő légi járművel végzett repülések, 
amelyek a Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése szerinti legkülső régiókban
megszakítják útjukat

Or. en

Indokolás

A legkülső régiók repterei – például az Azori-szigeteken – jelentős forgalmat bonyolítanak és 
bonyolíthatnak le nem EU-s területek között.

E forgalomnak a helyi gazdaság szempontjából óriási jelentősége lehet, nevezetesen a 
jelenleg is meglévő útvonalak esetébent például az azori Santa Maria-n keresztül vezető 
Amman/Barbados útvonalon, vagy az előreláthatólag lehetséges Azori-szigeteken keresztül 
vezető Sal (Zöld-foki-szigetek)/Boston (EUA) útvonalon.

Ez a módosítás a közös álláspont szövegének egy részét egészíti ki, amely nem képezte részét 
az első olvasatra benyújtott javaslatnak, mivel a Bizottság IA (SEC(2006)1684) anyaga nem 
mérte fel a legkülső régiók és a harmadik országok közötti forgalmat.
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Módosítás 82
John Bowis

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés – táblázat – új kategória – j pont 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

j) az EU-tagállamok uralkodóinak és azok 
közvetlen családjának, állam- és 
kormányfőinek, valamint minisztereinek 
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
kivételével azok a repülőutak, amelyeket 
olyan kereskedelmi légiközlekedési 
üzemeltető hajt végre, amely három 
egymást követő négyhónapos időszak 
során időszakonként 243-nál kevesebb 
repülőutat teljesít, és amely e pont 
kivételével e tevékenységi körbe tartozna.

j) az EU-tagállamok uralkodóinak és azok 
közvetlen családjának, államfőinek és
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
kivételével azok a repülőutak, amelyeket 
olyan kereskedelmi légiközlekedési 
üzemeltető hajt végre, amely három 
egymást követő négyhónapos időszak 
során időszakonként 243-nál kevesebb 
repülőutat teljesít, és amely e pont 
kivételével e tevékenységi körbe tartozna.

Or. en

Indokolás

Az állami szektornak – különösen a kormányzatnak – pozitív példát kell mutatnia. A javasolt 
kivétel teljesen ellentétes lenne a legtöbb kormányzat politikájával, illetve a közvélemény 
elvárásaival.

Módosítás 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – c alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 bekezdés - táblázat – új kategória - j a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás 

ja) Harmadik államokból az EU – ba 
illetve az EU – ból harmadik államokba 
tartó járatok, amennyiben a harmadik 
államokra nem vonatkoznak az EU 
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kibocsátás-kereskedelmi rendszerének, 
illetve egy ennek megfelelő rendszernek a 
szabályozásai a 25a cikk értelmében.

Or. de

Indokolás

Lásd a 25a. cikk (3) (új) bekezdés indokolását.

Módosítás 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 2 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
IV melléklet – B rész – B pont – 4 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A hasznos teher kiszámítása céljából: A hasznos teher kiszámítása céljából:

- az utasok száma a fedélzeten lévő 
személyek száma a személyzet tagjainak 
kivételével,

- az utasok száma a fedélzeten lévő 
személyek száma a személyzet tagjainak 
kivételével,

- a légijármű-üzemeltető dönthet arról, 
hogy vagy az érintett járatra vonatkozó 
tömeg- és súlypontszámítási 
dokumentációban található, az utasokat és 
a feladott csomagokat érintő tényleges 
vagy szabvány tömeget alkalmazza, vagy 
pedig a 110 kg alapértelmezett értéket 
minden egyes utasra és feladott csomagjára 
vonatkozóan.

- a légijármű-üzemeltető dönthet arról, 
hogy vagy az érintett járatra vonatkozó 
tömeg- és súlypontszámítási 
dokumentációban található, az utasokat és 
a feladott csomagokat érintő tényleges 
vagy szabvány tömeget alkalmazza, vagy 
pedig a 100 kg alapértelmezett értéket 
minden egyes utasra és feladott csomagjára 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság javaslatának, és a Parlament első olvasatban kifejtett, a Tanács 
által módosított álláspontjának visszaállítása.
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