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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése 
céljából történő módosításáról
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Együttdöntési eljárás:első olvasat) 

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0818)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1)
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek 
(C6-0011/2007),

– tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris 
Bizottság valamint a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)

8a. A gazdasági eszközökön kívül a 
jelentős kibocsátás is csökkenti a 
technológiai és a működési fejlődésekben 
rejlő lehetőségeket, amelyeket az 
eddigieknél jobban kellene hangsúlyozni.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A kibocsátások mértékének csökkentésére vonatkozó alapvető cél elérése érdekében a légi 
közlekedés kibocsátási egységeinek egy globálisabb stratégia részét kell képezniük, amelynek 
kiváltképp tartalmaznia kell az új technológiák végrehajtását, amelynek párosulnia kell a 
megfelelő infrastruktúra kialakításával.

Módosítás: 2
(8b) preambulumbekezdés (új)

(8b) Egy hatékonyabb légiforgalmi 
szolgáltatás (ATM) akár 12%-kal is 
csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást, és 
ezáltal hozzájárulhat a 
széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez. 
Következésképp az egységes európai 
égboltot és a SESAR projektet 
mihamarabb végre kellene hajtani. 
Különösen az európai intézményeknek és 
a tagállamoknak lesz szerepük a 
funkcionális légtérblokkok, a rugalmas 
légtérblokkok koncepciójának és a 
rugalmas légtérhasználat koncepciójának 
gyors és szilárd létrehozásában, a 
vonatkozó légtérfelhasználókkal való 
szoros konzultáció keretében.

Indokolás

Az egységes európai égbolt/ATM kutatást gazdasági és közlekedéspolitikai okok miatt kezdték 
meg. De az egységes európai égbolt/ATM az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésében is szerepet játszana. Ezért kellene sürgetni a tagállamokat és a Tanácsot
ennek mielőbbi bevezetésére.

Módosítás: 3
(8c) preambulumbekezdés (új)

(8c) A kutatás és a technológia 
kulcsfontosságú az innováció területén. 
Az európai intézmények továbbra is 
támogatni fogják a hetedik kutatási 
keretprogram „tiszta égbolt” technológiai 
kezdeményezését , amely a légi közlekedés
környezetre gyakorolt hatásának radikális 
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javítására törekszik, a 
környezetszennyezés az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésével való 
felszámolásának céljából.

Indokolás

Egy új eszköz, a „közös technológiai kezdeményezés” (JTI) hetedik keretprogramba való 
bevezetésével az Európai Unió az európai kutatásra fordított magánbefektetések növelésére, 
valamint az előrehaladott technológiák kifejlesztésének meggyorsítására és azok európai 
termékekbe való átvitelére törekszik. A JTI által tervezett, kifejezetten a légi közlekedés
környezetre gyakorolt hatásának csökkentését („tiszta égbolt”) határozottan támogatni 
kellene.

Módosítás: 4
(8d) preambulumbekezdés (új)

(8d) A reptereknek, különösen a 
regionális reptereknek nyújtott 
támogatások helytelen ösztönzőként 
hatnak az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását tekintve. Ezért a Bizottság 
szigorúan fogja alkalmazni a versenyjogot 
ezeknek a támogatásoknak a lépésről 
lépésre való megszüntetésének érdekében.  

Indokolás

Igen sok helyi vagy regionális hatóság nyújt támogatást repterek számára. A fapados 
légitársaságok némely ajánlatai csak ezen támogatások miatt lehetségesek. Ez más 
légitársaságok kárára van, és mesterséges forgalmat generál, amely ezen támogatások nélkül 
nem létezne. Tehát ezeknek a támogatásoknak a megszüntetése szintén szükséges az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozásához. 

Módosítás: 5
(11) preambulumbekezdés

(11) 2011-től a közösségi repülőterek 
közötti járatok kibocsátásait be kell vonni 
a közösségi rendszerbe. 2012-től az összes 
közösségi repülőtérre érkező és onnan 
felszálló járatra ki kell terjeszteni a 
rendszert. A közösségi rendszer ilyen 
módon modellként szolgálhat a rendszer 
globális kiterjesztéséhez. Amennyiben egy 

(11) 2010-től az összes közösségi 
repülőtérre érkező és onnan felszálló járat
kibocsátásait be kell vonni a közösségi 
rendszerbe. A közösségi rendszer ilyen 
módon modellként szolgálhat a rendszer 
globális kiterjesztéséhez. Az 
éghajlatváltozás globális jelenség, amely 
globális megoldásokat igényel. A 
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harmadik ország az abból az országból 
felszálló, közösségi repülőtérre érkező 
járatok éghajlatra gyakorolt hatásának 
csökkentésére olyan intézkedéseket fogad 
el, amelyek az ezen irányelvben foglalt 
követelményekkel legalább egyenértékűek, 
a közösségi rendszert olyan módon kell 
módosítani, hogy az abból az országból 
érkező járatokra ne terjedjen ki. 

Közösség ezt az irányelvet fontos első 
lépésnek tekinti. A nem EU-s feleket 
felkéri, hogy vegyenk részt a vitában 
ötleteikkel ezen szakpolitikai eszköz 
továbbfejlesztésének érdekében. A 
harmadik országok véleményeinek 
meghallgatása érdekében a Bizottságnak 
mind ezen irányelv megvalósítása előtt, 
mind pedig az alatt állandó kapcsolatban 
kell állnia velük. Ha az Európai Unió 
megegyezik egy harmadik féllel egy közös 
rendszerről, amelynek legalább 
ugyanolyan mértékű pozitív hatása van a 
környezetre, mint az irányelvben 
foglaltaknak, a Bizottság javasolhatja az 
irányelv módosítását. A Bizottság minden 
olyan esetben javasolhatja a módosítást, 
amikor egy olyan harmadik országból 
érkezik járat, amely nem részese a 
rendszernek, de van olyan működő 
rendszere, amelynek legalább ugyanolyan 
mértékű pozitív hatása van a környezetre, 
mint ennek az irányelvnek.

Indokolás

Csak olyan rendszernek van jelentős hatása az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésére, amely a lehető leghamarabb lefedi az interkontinentális járatokat. Még ez is 
csak az első lépés. Egy globális rendszer mielőbbi megvalósításának érdekében az EU-nak 
egyeztetnie kellene harmadik felekkel. (Lásd 12. és 21. módosítás) 

Módosítás: 6
(12) preambulumbekezdés 

(12) A légi közlekedés a globális 
éghajlatra a szén-dioxid, a nitrogénoxidok, 
a vízgőz, illetve a szulfát- és 
koromrészecskék kibocsátása útján 
gyakorol hatást. Az éghajlatváltozással 
foglalkozó kormányközi vizsgálóbizottság 
becslése szerint a légi közlekedés által 
kifejtett teljes hatás jelenleg 2–4-szer 
magasabb, mint korábban csak az általa 
okozott szén-dioxid kibocsátások jelentette 
hatás. A közelmúltban végzett közösségi 

(12) A légi közlekedés a globális 
éghajlatra a szén-dioxid, a nitrogénoxidok, 
a vízgőz, illetve a szulfát- és 
koromrészecskék kibocsátása útján 
gyakorol hatást. Az éghajlatváltozással 
foglalkozó kormányközi vizsgálóbizottság 
becslése szerint a légi közlekedés által 
kifejtett teljes hatás jelenleg 2–4-szer 
magasabb, mint korábban csak az általa 
okozott szén-dioxid kibocsátások jelentette 
hatás. A közelmúltban végzett közösségi 
kutatások szerint a légi közlekedés által 
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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 hatást a lehető legteljesebb 
mértékben kezelni kell. Míg a tudomány 
fejlettsége a különféle hatások 
összevetésére nem képes megfelelő 
módszert kialakítani, pragmatikus és 
elővigyázatos megközelítés szükséges. A 
nitrogénoxid-kibocsátásokkal más, a 
Bizottság által később előterjesztendő 
jogszabályok foglalkoznak.

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 hatást a lehető legteljesebb 
mértékben kezelni kell. Míg a tudomány 
fejlettsége a különféle hatások 
összevetésére nem képes megfelelő 
módszert kialakítani, pragmatikus és 
elővigyázatos megközelítés szükséges. A 
nitrogénoxid-kibocsátásokkal más, a 
Bizottság által később előterjesztendő 
jogszabályok foglalkoznak. A légiforgalmi 
szolgáltató hatóságoknak hatékony 
intézkedéseket kell hozniuk a kondenzcsík 
és a pehelyfelhők képződésének 
megakadályozásának érdekében a 
repülési szokások megváltoztatásán 
keresztül, mégpedig annak a 
biztosításával, hogy a járatok elkerülik 
azon területeket, ahol speficikus légköri 
viszonyok miatt előrelátható az ilyen 
felhők képződése.

Indokolás

Tudományos egyetértés van azt illetően, hogy a légiforgalmi szektor éghajlatra gyakorolt 
hatása jóval túlmutat csupán annak széndioxid kibocsátásán. A pehelyfelhők, amelyek a 
repülés során keletkező kondenzcsíkból jönnek létre, hőt kerítenek be a Föld légkörében, és 
így hozzájárulnak a globális felmelegedéshez.

Módosítás: 7
(13) preambulumbekezdés

(13) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 

(13) A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében összehangolt kiosztási módszert 
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kell megállapítani. Annak biztosítása 
érdekében, hogy új légi jármű-üzemeltetők 
is bejuthassanak a piacra, a kibocsátási 
egységek egy részét a Bizottság által 
meghatározandó szabályok szerint
árverésen osztják ki. A működésüket 
megszüntető légi jármű-üzemeltetők 
továbbra is kapnak kibocsátási egységeket 
azon időszak lejártáig, amelyre már 
kiosztották az ingyenes kibocsátási 
egységeket.

kell megállapítani. Annak biztosítása 
érdekében, hogy új légi jármű-üzemeltetők 
is bejuthassanak a piacra, a kibocsátási 
egységek egy részét árverésen osztják ki. 

Indokolás

A jogszabály nem ösztönzözheti az üzemeltetőket üzleti vállalkozásaik beszüntetésére.

Módosítás: 8
(14) preambulumbekezdés

(14) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt átfogó 
hatáshoz. A légi közlekedés kibocsátási 
egységeinek elárverezéséből származó 
bevételeket a tagállamok felhasználhatják 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának enyhítésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és a 
fejlesztés finanszírozására, valamint a 
rendszer igazgatási költségeinek 
fedezésére. Az árverezésből származó 
bevételek felhasználásával különösen a 
globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alapot, továbbá az erdők 
pusztulásának elkerülése és a fejlődő 
országokban az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében tett 
intézkedéseket kell finanszírozni. Az 
árverésből származó bevételek 
felhasználásának rendelkezéseiről a 

(14) A környezetbarát közlekedési 
eszközöket, mint a buszok és a vasút, 
magas adók és díjak, sőt néhány 
tagállamban még környezetvédelmi adók 
is terhelik. A vasúti közlekedés már részét 
képezi a kibocsátási kereskedelmi 
rendszernek, hiszen az elektromosság az 
energia fő forrása. Ezért az árverések 
bevételeit az olyan környezetbarát 
közlekedési formákat terhelő adók és  
díjak csökkentésére kellene fordítani, mint 
például a busz- és a vasúti közlekedés. A 
tagállamoknak arra kellene törekedniük, 
hogy ne emeljék az állampolgáraikat 
terhelő összköltséget.
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Bizottságot értesíteni kell. Az ilyen 
értesítések nem mentesítik a tagállamokat 
a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésében 
meghatározott azon kötelezettség alól, 
hogy értesítést küldjenek bizonyos nemzeti 
intézkedésekről. Az irányelv nem sérti az 
olyan jövőbeli állami támogatásokra 
vonatkozó eljárások kimenetelét, 
amelyeket a Szerződés 87. és 88. cikkével 
összhangban végeznek.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az állampolgárok és a gazdaság terheit nem kellene tovább 
növelni. A környezetbarát közlekedési eszközökre kivetett adók és díjak meglehetősen 
magasak, és a helyes ösztönzés érdekében csökkenteni kellene őket. 

Módosítás: 9
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) A jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi 
rendszernek köszönhetően a nagy
energiaigényű iparágak már nyomás alatt 
vannak a meglehetősen magas széndioxid 
árak miatt. A szénszivárgás valós veszélye 
fenyeget, amennyiben egy másik olyan 
jelentős szektor is a rendszer része lesz, 
amelynek kibocsátási engedélyt kell 
vásárolnia. A nagy energiaigényű
iparágaktól származó szénszivárgás 
elkerülése érdekében, mint például a 
cement-, a mész- vagy acélipar, a 
Bizottság különböző lehetőségeket fog 
megvizsgálni, mint például az ágazati 
célok vagy a határadók korrekciója, és 
2008 végéig ki fog adni egy jelentést a 
kérdés megoldásával kapcsolatban.

Indokolás

Az Európai Parlament egy, a légi közlekedést érintő külön rendszer kialakítását kérte. Ennek 
egyik oka az volt, hogy a nagy energiaigényű iparágakat meg kell védeni attól a fenyegetéstől, 
hogy a légi közlekedés minden számukra szükséges engedélyt megvásárol, és az olyan 
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iparágak, mint a cement-, acél- vagy mészipar, nem lesz képes a további fejlődésre az Európai 
Unión belül. A Bizottság nem fogadta meg az Európai Parlament tanácsát. Ennek értelmében 
a nagy energiaigényű iparágak védelmében intézkedéseket kell hozni. 

Módosítás: 10
(15b) preambulumbekezdés (új)

(15b) Arra a helyzetre reagálva, hogy a 
légi jármű-üzemeltetők nem tudnak 
alternatív (megújuló) energiaforrásokra 
átállni, a légi közlekedés terén sokkal
bőkezűbben kell bánni a határértékek 
meghatározásával, mint a 
kibocsátás-kereskedelem többi 
ágazatainak esetében. 

Indokolás

Más ágazatok az 1990-es évhez képest kisebb kibocsátásra vannak kötelezve. Mivel azóta a 
légi közlekedés kibocsátása megduplázódott, több mint 50%-os csökkentést lehetne a légi 
közlekedés ágazatára kivetni. Ez technikailag nem lehetséges. 

Módosítás: 11
(21) preambulumbekezdés

(21) Különösen olyan hatáskört kell a 
Bizottságra ruházni, amelyek lehetővé 
teszik a nem ingyenesen kiosztandó légi 
közlekedési kibocsátási egységek 
árverezésére vonatkozó intézkedéseket 
elfogadását, illetve az I. mellékletben 
szereplő légi közlekedési tevékenységek 
módosítását olyan esetekben, amikor 
harmadik ország intézkedéseket vezet be a 
légi közlekedés éghajlatváltozási 
hatásának csökkentése érdekében. Mivel 
az említett intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk ezen irányelv nem 
lényegi elemeinek módosítása, illetve ezen 
irányelvnek új, nem lényegi elemekkel 
történő kiegészítése vagy módosítása útján 
történő bővítése, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 

törölve;
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bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Indokolás

Az elárverezendő tanúsítványok számát az irányelvben szabályozni kellene (vö. 13. 
módosítás). A harmadik államok vagy harmadik államok csoportjainak intézkedéseihez 
kapcsolódó irányelv harmonizációját is ki kellene dolgozni az együttdöntési eljárásban. (vö. 
14. módosítás)

Módosítás: 12
1. CIKK, (3) bekezdés 

3b. cikk (2003/87/EK irányelv)

1. A 2011. január 1. és 2012. december 31. 
közötti időszakra a légi jármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légi közlekedési 
kibocsátási egységek teljes száma a 
korábbi összes légiforgalmi kibocsátások 
éves átlaga 100 %-ának felel meg.

2. A 2013. január 1-jén kezdődő, a 11. cikk 
(2) bekezdésében említett időszakra a légi 
jármű-üzemeltetők számára kiosztandó légi 
közlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége a korábbi légiforgalmi 
kibocsátások 100 %-a és az adott 
időszakban eltelt évek száma szorzatának 
felel meg. 

3. A 11. cikk (2) bekezdésében említett 
második időszakra és minden ezt követő 
időszakra a légi jármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légi közlekedési 
kibocsátási egységek teljes mennyisége a 
korábbi légiforgalmi kibocsátások 100 %-a
és az adott időszakban eltelt évek száma 
szorzatának felel meg. 

4. Ezen irányelv hatályba lépését követő 
hat hónapon belül a Bizottság a légi 
közlekedésből származó korábbi 
kibocsátásokról a rendelkezésre álló 
legmegfelelőbb adatok alapján dönt. 

1. A 2010. január 1. és 2012. december 31. 
közötti időszakra a légi jármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légi közlekedési 
kibocsátási egységek teljes száma a 
korábbi összes légiforgalmi kibocsátások 
éves átlaga 90%-ának felel meg.

2. A 2013. január 1-jén kezdődő, a 11. cikk 
(2) bekezdésében említett időszakra a légi 
jármű-üzemeltetők számára kiosztandó légi 
közlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége a korábbi légiforgalmi 
kibocsátások 90 %-a és az adott 
időszakban eltelt évek száma szorzatának 
felel meg. 

3. A 11. cikk (2) bekezdésében említett 
második időszakra és minden ezt követő 
időszakra a légi jármű-üzemeltetők 
számára kiosztandó légi közlekedési 
kibocsátási egységek teljes mennyisége a 
korábbi légiforgalmi kibocsátások 90 %-a
és az adott időszakban eltelt évek száma 
szorzatának felel meg. Egy Bizottsági 
javaslat nyomán lehetséges, hogy tovább 
kell csökkenteni a későbbi időszakok
kibocsátási egységeinek mennyiségét, 
amennyiben az éghajlatpolitika 
nemzetközi vagy EU céljai az 
éghajlatváltozást okozó gázok 
kibcsátásának további csökkentését 
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igénylik. 
4. Ezen irányelv hatályba lépését követő 
hat hónapon belül a Bizottság a légi 
közlekedésből származó korábbi 
kibocsátásokról a rendelkezésre álló 
legmegfelelőbb adatok alapján dönt. 

Indokolás

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Módosítás: 13
1. cikk , (3) bekezdés

3c. cikk, (1) bekezdés (2003/87/EK irányelv)

1. A 3b. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakban az egységek egy bizonyos 
százaléka kerül árverésre. Ez a 
százalékarány a tagállamok által javasolt 
átlagnak felel majd meg, amely 
tartalmazza majd a III. fejezet szerint az 
adott időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikben szereplő árveréseket 
is.

1. A 3b. cikk (1) bekezdésében említett 
időszakban az egységek 50%-a kerül 
árverésre. 

Indokolás

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
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profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Módosítás: 14
1. cikk, (3) bekezdés

3c. cikk, (2) bekezdés (2003/87/EK irányelv)

2. A későbbi időszakokat illetően az 
árverésre kerülő egységek százalékaránya 
figyelembe veszi ezen irányelv általános 
felülvizsgálatát.

2. A későbbi időszakokat illetően 
emelkedhet az (1) bekezdésben említett 
árverésre kerülő egységek százalékaránya,
figyelembe véve ezen irányelv általános 
felülvizsgálatát.

Indokolás

Az árverésen kiosztott százalék nem lehet 50%-nál kevesebb. 

Módosítás: 15
1. cikk, (3) bekezdés

3c. cikk, (3) bekezdés (2003/87/EK irányelv)

(3) A Bizottság rendeletet fogad el az (1) 
és (2) bekezdéssel összhangban nem 
ingyenesen kiosztandó légi közlekedési 
kibocsátási egységek tagállamok által 
történő árverésére vonatkozó részletes 
rendelkezések meghatározásáról. Az egyes 
tagállamok által árverésen kiosztandó légi 
közlekedési kibocsátási egységek száma 
arányos a tagállamnak a 14. cikk (3) 
bekezdése szerint bejelentett és a 15. cikk 
szerint ellenőrzött, a valamennyi 
tagállamra vonatkozóan a referenciaévre 
légi közlekedésnek tulajdonított 
kibocsátásra vonatkozó egységekben való 
részesedésével. A 3b. cikk (1) 
bekezdésében említett időszakra a 
referenciaév 2010, és a 3b. cikkben 
említett minden ezt követő időszakra a 
referenciaév az a naptári év, amely 24 

törölve;
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hónappal az árveréssel érintett időszak 
kezdete előtt véget ér. 
Az ezen irányelv nem lényegi elemeinek 
azok kiegészítésével való módosítását 
célzó említett rendeletet a 23. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
érintett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az árverésen kiosztott egységek százalékát nem komitológia keretében, hanem a Tanács és a 
Bizottság együttdöntési eljárása során kell meghatározni. Lásd a12. módosítást.

Módosítás: 16
1. cikk, (3) bekezdés

3c. cikk, (4) bekezdés (2003/87/EK irányelv)

(4) A (3) bekezdéssel összhangban
árverésen értékesített egységekből 
származó bevételeket az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának enyhítésére, 
az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra, az enyhítésre és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és a 
fejlesztés finanszírozására és az ezen 
irányelvvel kapcsolatosan az igazgatásért 
felelős tagállamokban felmerült költségek 
fedezésére kell felhasználni. A tagállamok
tájékoztatják a Bizottságot az e bekezdés 
alapján meghozott intézkedésekről.

(4) Az árverésen értékesített egységekből 
származó bevételeket a környezetbarát 
közlekedési eszközök adóinak és díjainak 
csökkentésére kell felhasználni, mint 
például a busz és a vasút. A 
tagállamoknak arra kellene törekedniük, 
hogy ne emeljék az állampolgáraikat 
terhelő összköltséget.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az állampolgárok és a gazdaság terheit nem kellene tovább 
növelni. A környezetbarát közlekedési eszközökre kivetett adók és díjak meglehetősen 
magasak, és a helyes ösztönzés érdekében csökkenteni kellene őket. 
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Módosítás: 17
1.cikk, (3) bekezdés

3d. cikk, (3) bekezdés, b) pont (új) (2003/87/EK irányelv)

b) az említett időszakra a 3c. cikkel 
összhangban ingyenesen kiosztandó 
kibocsátási egységek száma; 

törölve;

Indokolás

Az árverésen kiosztott egységek százalékát nem komitológia keretében, hanem a Tanács és a 
Bizottság együttdöntési eljárása során kell meghatározni. Lásd a 12. módosítást.

Módosítás: 18
1. cikk, (8) pont, ba) pont (új)

12. cikk, (2b) bekezdés (új) (2003/87/EK irányelv)

ba) A szöveg az alábbi 2b. cikkel egészül 
ki:
„2b. Abban az esetben, ha a Közösség az 
I. mellékletben szereplő légi közlekedési 
tevékenységeket végző légi járművek által 
kibocsátott nitrogénoxid csökkentésének 
ösztönzéséről szóló intézkedései 2010. 
január 1-jéig nem lépnek hatályba, a (2a) 
bekezdés értelmében és a 3a. cikktől való 
eltérés által, a széndioxid mennyiségét, 
amely egy nem légi közlekedési egység, 
vagy egy CER vagy ERU egy légi jármű 
kibocsátására kiadott engedély, 1,5-ös 
hatásfaktorral kell elosztani.”

Indokolás

A legújabb tudományos kutatás szerint a nitrogénoxid éghajlatváltozásra gyakorolt hatásáról
elégséges ismerettel rendelkezünk. Ebből arra lehet következtetni, hogy a légi közlekedés által 
kibocsátott nitrogénoxid éghajlatváltozásra gyakorolt hatása körülbelül másfélszer akkora, 
mint a széndioxidé. Ebben az irányelvben a nitrogénoxid melegítő hatását figyelembe kell 
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venni mindaddig, amíg nincs egyéb ezt szabályozó intézkedés hatályban. 

Módosítás: 19
1. cikk, (16) bekezdés

25a. cikk, (1) bekezdés (új) (2003/87/EK irányelv)

Amennyiben harmadik ország olyan 
intézkedéseket fogad el a légi közlekedés 
éghajlat-változási hatásának csökkentése 
érdekében az említett országból induló és a 
Közösségbe érkező légi járatok 
tekintetében, amelyek legalább 
egyenértékűek ezen irányelv 
követelményeivel, a Bizottság az említett 
országból érkező légi járatoknak az I. 
mellékletben szereplő repülési 
tevékenységekből való kizárása 
tekintetében a 3b. cikkben említett 
következő időszaktól módosítja ezen 
irányelvet. 

Amennyiben harmadik ország olyan 
intézkedéseket fogad el a légi közlekedés 
éghajlatváltozási hatásának csökkentése 
érdekében az említett országból induló és a 
Közösségbe érkező légi járatok 
tekintetében, amelyek legalább 
egyenértékűek ezen irányelv 
követelményeivel, a Bizottság a kétszeres 
számítás elkerülésének és az egyenlő 
bánásmód biztosításának érdekében
módosítja ezen irányelvet. 

Indokolás
Arra az esetre, ha harmadik államok ugyancsak egy rendszert hoznának létre, biztosítani kell, 
hogy ezt az európai rendszerben figyelembe vegyék. Az érkező repülők kizárása csak az EU 
rendszerre vonatkozik. A megfogalmazás módosítása a kétszeres számítás mellőzésével teszi 
lehetővé a harmonizációt.

Módosítás: 20
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben nem EU tagországok 
vagy országok csoportjai megegyeznek az 
Európai Unióval egy közös 
kibocsátás-kereskedelemi rendszerről, 
amelynek legalább ugyanolyan mértékű 
pozitív hatása van a környezetre, mint az 
ebben az  irányelvben foglalt rendszernek, 
a Bizottság javasolhatja ezen irányelv 
módosítását, annak a közös rendszerhez 
való igazítása érdekében.

Indokolás

Nyilvánvalóvá kell tenni a javaslatban, hogy az Európai Unió nem a saját rendszeréhez 
ragaszkodik, hanem az éghajlatot védelmező környezeti hatásokhoz.



PR\671093HU.doc 19/26 PE 390.460v02-00

Külső fordítás

HU

Módosítás: 21
Melléklet, (1) pont, b) pont 

I. melléklet, 2. bekezdés (2003/87/EK irányelv)

A 2011. évben csak a Szerződés hatálya alá 
tartozó tagállam területén található 
repülőtérről induló és oda érkező légi 
járatokat vonják be a légi közlekedési 
tevékenységbe. 2012. január 1-jétől a 
Szerződés hatálya alá tartozó tagállam 
területén található összes repülőtérre 
érkező vagy onnan induló légi járatra 
kiterjed.

A 2011-től mind a Szerződés hatálya alá 
tartozó tagállam területén található 
repülőtérről induló és oda érkező légi 
járatokat, mind pedig a Szerződés hatálya 
alá tartozó tagállam területén található 
repülőtérre érkező vagy onnan induló légi 
járatokat bevonják a légi közlekedési 
tevékenységbe.

Indokolás

Csak egy olyan rendszernek van jelentős hatása az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, amely mihamarabb magában foglalja a interkontinentális 
járatokat is. Még ez is csak az első lépés. Egy globális rendszer mielőbbi megvalósításának 
érdekében az EU-nak beszélnie kellene harmadik felekkel. (Lásd az 5. és 12. módosítást)

Módosítás: 22
Melléklet, 1. pont, c) pont 

I. melléklet, (2) bekezdés, táblázat, új kategória, a) pont (2003/87/EK irányelv)

a) uralkodó és közvetlen családja, állam-
és kormányfők, valamint miniszterek 
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
során megvalósult repülések, ahol ezt meg 
kell indokolni a megfelelő 
státuszindikátornak a repülési terven 
történő feltüntetésével;

törölve;

Indokolás

Az állami szektornak, kiváltképp a kormányoknak jó példát kell mutatniuk. Néhány kormány 
már bevezetett önkéntes hozzájárulást a kormányzati járatok által kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok ellensúlyozása érdekében. A javasolt kivételezés teljes mértékben ellenkezne a 
legtöbb kormány politikájával és a köz elvárásával. 
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Módosítás: 23
Melléklet, (2) pont, (b)pont 

IV. melléklet, B rész, „A tonnakilométer-adatok nyomon követése a 3d. cikk 
alkalmazásában”, (2) bekezdés, második francia bekezdés (2003/87/EK irányelv)

- a légi jármű üzemeltetője 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 minden egyes utasra és feladott 
csomagjára vonatkozóan 100 kg
alapértelmezett értéket. 

- a légi jármű üzemeltetője 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 minden egyes utasra és feladott 
csomagjára vonatkozóan 160 kg
alapértelmezett értéket. 

Indokolás

Az irányadó paraméter kiszámításához, a Bizottság azt a javaslatot tette, hogy egy utas 
tömege 100 kg-ot tesz ki. Azonban, ez a meghatározás előnyben részesítené a teherszállítást
az utasszállítással szemben, mivel adott távolságra nézve, egy tonna rakomány szállítása 
kevesebb energiát igényel, és így kisebb kibocsátással jár, mint tíz utas szállítása. Az 
utasszállításhoz ülésekre, konyhára, toalettre és kiszolgáló eszközökre van szükség, amíg a 
teherszállításhoz nem. Az előadó ezért magasabb súlyértéket javasol. 

Módosítás: 24
Melléklet, (3) bekezdés, b)pont 

V. melléklet, B rész, (14) bekezdés, (1a) albekezdés (új) (2003/87/EK irányelv)

Az európai intézményeknek és a 
tagállamoknak az irányelv végrehajtása 
előtt biztosítaniuk kell a hitelesítő által 
használt munkamódszerek 
harmonizációját, valamint az irányelv 
rendelkezéseinek egységes alkalmazását.

Indokolás

A légiközlekedési szektor vonatkozásában kitűzött egységes kezelés a módszerek, eljárások és 
ezek alkalmazása egységességének vizsgálatát teszi szükségessé. A tagállamokban eltérően 
alkalmazott és értelmezett szabályok versenytorzulásokhoz vezetnek.

Módosítás: 25
Melléklet, (3) bekezdés, b)pont 

V. melléklet, B rész, (16) bekezdés, (1a) albekezdés (új) (2003/87/EK irányelv)
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Az európai intézményeknek és a 
tagállamoknak az irányelv végrehajtása 
előtt biztosítaniuk kell a hitelesítő által 
használt munkamódszerek 
összehangolását, valamint az irányelv 
rendelkezéseinek egységes alkalmazását.

Indokolás

A légiközlekedési szektor vonatkozásában kitűzött egységes kezelés a módszerek, eljárások és 
ezek alkalmazása egységességének vizsgálatát teszi szükségessé. A tagállamokban eltérően 
alkalmazott és értelmezett szabályok versenytorzulásokhoz vezetnek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A Klímaváltozási Nemzetközi Szakértői Bizottság (IPCC) legutóbbi jelentései rendkívüli 
hangsúlyt fektettek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának sürgős csökkentésére, az
éghajlatváltozás ellen való küzdelem érdekében. 1

A Világbank korábbi vezető közgazdásza, Sir Nicholas Stern, a brit kormány számára 
készített jelentésében hangsúlyozta, hogy „a következő évtizedekben véghez vitt 
tevékenységeink komoly zavar kockázatát eredményezhetik gazdasági és szociális téren 
később e században és a következőben is, a XX. század első felében történt világháborúkhoz
és a gazdasági világválsághoz hasonló mértékben.” (Stern jelentés, 572. o.).

Az Európai Tanács 2007. március 8-9-i ülésén egy igen nagyra törő stratégiát fogadott el ezen 
a területen. Egy nemzetközi egyezmény keretében az Európai Uniónak és egyéb ipari 
országoknak 2020-ra az 1990-es mérték 30%-ra kellene csökkenteni az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását.

Az Európai Parlament számos állásfoglalásban hangsúlyozta az éghajlatváltozás elleni 
intézkedések sürgősségét és elkötelezettségéről egy, az éghajlatváltozással foglalkozó 
ideiglenes bizottság létrehozásával tett tanúbizonyságot.

Meglepő módon, a légi közlekedés kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe való foglalásáról
szóló Bizottsági javaslat az egyetlen, az éghajlatváltozás mérséklését célzó javaslat, amelyet 
jelenleg együttdöntés formájában tárgyalnak az európai intézmények.

Az a mód, ahogy Európai Parlament és más intézmények ezzel a javaslattal foglalkoznak
meghatározó lesz e terület jövőbeli politikájára nézve. 

Mennyire elszánt az Európai Unió, ha konkrét törvényhozásról van szó?

Megtaláljuk azt az intelligens irányt, amely csökkenti az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátását, de nem ássa alá az Európai ipar versenyképességét?

Milyen jeleket adunk a harmadik feleknek?

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a légi közlekedés terén rendkívüli módon
megnőtt. Az 1990-es évhez képest mára már 100%-kal2 nőtt a kibocsátás mértéke. Ez drámai 
módon ellentétben áll a Kyotoi egyezmény 8%-os vagy az EU 2012 utánra tervezett 30%-os 
csökkentéséhez képest. Egyes vélemények szerint a légi közlekedés az üvegházhatást okozó 

  
1 IPCC 2007: Éghajlatváltozás 2007, I. rész: A természettudomány alapja; IPCC 2007: Éghajlatváltozás, II rész: 
Hatások, adaptáció és sebezhetőség; IPCC 2007: Éghajlatváltozás 2007, III rész: Az éghajlatváltozás enyhítése.
2 Ez a szám a jól ismert és a biztonságos 86% (1990-2004) és a 2003/2004-es évek átlagos növekedésén alapuló 
szám átlagának eredménye (évi 7,5%) (Lásd: EEA Technikai Jelentés 6/2006; Eurostat News Release 11/2007). 
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gázok kibocsátásának „csupán” 3%-áért1 felelős, azonban a légi közlekedésre eső GVA 
hányad 0,6 %.2 Azt senki nem vitatná, hogy ez nem jelentős. 

Az üvegházhatást okozó gázok szempontjából a légi közlekedés a legkárosabb közlekedési 
mód. Kilométerenként, az egy utasra jutó üvegházhatást okozó gázok kibocsátása légi 
közlekedés esetén lényegesen nagyobb mint egy vonat vagy egy autóbusz esetén. Még az 
autózás is lényegesen környezetbarátabb, mint a repülés. 

Valamennyi EU intézmény felismerte, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, valamint, 
hogy a kibocsátás-kereskedelem hasznos eszköz, amennyiben azt megfelelően megtervezik és 
kombinálják más intézkedésekkel.

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslatának célja a 2003/87/EK irányelv módosítása, a végett, hogy a légi 
közlekedésből származó széndioxid-kibocsátás bekerüljön a Közösségi kibocsátási 
rendszerbe.

  
1 Lásd COM(2005) 459.
2 Eurostat, Fókuszban a statisztika 37/2005: A légi közlekedés az Európai Unióban.

A különböző közlekedési eszközök specifikus 
széndioxid-kibocsátása átlagos utas súlyra nézve
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A javaslat az EU területén található repterek között közlekedő járatokat 2011-től, az EU-ból
induló vagy oda érkező járatokat 2012-től tervezi bevonni, viszont nem csupán a teszt, mentő 
és oktató járatokat hagyja ki, hanem a kormányzati járatokat is. Az egységeket összehangolt 
módon osztják ki azok a tagországok, amelyek egy légi jármű-kezelő adminisztrációs 
utánkövetéséért felelősek. Az egységek összértéke a 2004 és 2006 közötti légi közlekedés 
átlagkibocsátása alapján kerül meghatározásra.

Az egységek egy meghatározott százalékát díjmentesen fogják kiosztani egy irányadó 
paramétert alapul véve. 2011-2012-re a tagállamok által saját nemzeti elosztási terveikben 
javasolt mennyiség árverésének az átlagszázalékának elárverezése javasolt.

Ezt a időszakot követően egy általános felülvizsgálat következik, amely során az ingyenes 
elosztás százalékait, az árverést és az eljárásokat újra fel lehet mérni. Az árveréssel 
kapcsolatos részleteket a Bizottság rendelete fogja meghatározni.

A légi közlekedés üzemeltetői képesek lesznek a másik hat, már a Közösségi rendszerbe 
foglalt ágazattól egységeket vásárolni, és használhatnak úgynevezett projekt krediteket 
(kibocsátás-csökkentő egységeket (ERU) és igazolt kibocsátás-csökkentőket (CER)) egy 
bizonyos összehangolt határig.

A Bizottság jelentésének értékelése

A Bizottság jelentése fontos lépést jelent a légi közlekedés által kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok problémájának megoldása felé. Azonban környezetvédelmi szempontból, 
valamint a különböző légitársaságok és a különböző közlekedési ágazatok 
versenyképességének szempontjából ezen jelentős mértékben lehet és kell is javítani. 

A javasolt változtatások

A hatáskör és a kezdés dátuma

A legfontosabb, az előadó által javasolt változás az egyetlen kezdési dátum megadása mind a 
belső járatok, mind pedig az olyan egyéb járatok számára, amelyek az EU reptereiről indulnak 
vagy oda érkeznek. A Bizottság azzal érvel, hogy nincs jogi érv az induló és az érkező járatok 
rendszerének bevezetése ellen. Politikai okokból a Bizottság két különböző dátumot javasolt.
A belső és az interkontinentális járatok megkülönböztetése jelentős problémákhoz vezethet. A 
rendszer környezetre gyakorolt hatása viszonylagosan kicsi lesz, amennyiben az 
interkontinentális járatok nincsenek bevonva. A verseny torzulásához fog vezetni mind a 
légitársaságok, mind pedig az idegenforgalmi régiók között. Nehéz megmagyarázni, hogy 
például amíg egy Egyesült Királyságból Marokkóba tartó járat nincs bevonva a rendszerbe, 
addig egy Egyesült Királyságból a Kanári szigetekre tartó járat be van vonva. Pontosan ezért 
javasol az előadó egyetlen kezdési dátumot. Mivel az éghajlatváltozás enyhítése egyre 
sürgetőbbé válik, mielőbbi kezdési dátumot kell megjelölni. A rendszer valószínűleg 2008-
ban kerül elfogadásra. Egy egy vagy két éves átmeneti időszak reálisnak tűnik. Ezért az 
előadó a 2010-es kezdési dátumot javasolja.
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A harmadik felekkel való kapcsolat

Az éghajlatváltozás globális kihívás. Ezért egy EU rendszer, akármilyen hatáskörű is, csak az 
első lépés. Az Európai Bizottságnak ezért tárgyalnia kell harmadik felekkel annak érdekében, 
hogy lépésről lépésre létrejöjjön egy globális rendszer. Amennyiben az Európai intézmények 
megállapodnak egy harmadik féllel egy közös rendszerben, amelynek legalább ugyanolyan 
mértékű pozitív hatása van a környezetre, mint az EU rendszernek, a Bizottság javasolhatja a 
rendszer változtatását a megállapodásban foglaltak szerint. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy az 
Európai Unió nem egy konkrét rendszerhez ragaszkodik, hanem az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésének pozitív hatásához.

Az elosztás módja

A Bizottság harmonizált elosztási módjának javaslata nagyon fontos lépés. A jelenlegi ETS 
legnagyobb gyengesége a teljesen eltérő nemzeti elosztási terveknek és a hatalmas többlet-
elosztásnak betudható versenytorzulás. A Bizottság az egységek nagy részének irányadók 
szerinti kiosztását javasolja. Ez sokkal jobb, mint a jelenlegi kivételezésen alapuló rendszer. 
De egy irányadókat alkalmazó rendszer szintén eredményezheti a verseny torzulását, mert az 
irányadó kiválasztásának módja hatással van a különböző üzleti model szerint működő 
légitársaságokra. A Bizottság által javasolt irányadó előnyben részesítheti a teherszállítást az 
utasszállítással szemben. Ezért kell ezt kiigazítani. 

Még a kiigazított irányadó is eredményezhet versenytorzulást. Ez az egyik oka annak, hogy az 
egységek még jelentősebb részét kellene árverés során elosztani. Az árverés mellett szóló 
másik érv, hogy az ágazatba innovációkat hozó újonnan érkezők szükségletei figyelembe 
vehetővé válnak. Továbbá szintén fontos a váratlan nyereség hatékony elkerülése. A jelenlegi 
ETS-ben az egységeket ingyen osztják ki, de ennek ellenére az árak emelkedtek. Az 
elárverezett egységek jelentős része lehetővé tenné a tagállamok számára bevételek 
termelését, valamint a közlekedési ágazat egyéb adóinak és díjainak csökkentését.

Az árverésen befolyt összeg felhasználása

A általános közvélemény szerint több adót és díjat vagy egyéb terhet nem kellene kivetni az 
állampolgárokra és a vállalkozásokra. Ezért a javaslatban egyértelművé kell tenni, hogy az
árverésen befolyt összegek visszakerülnek az állampolgárokhoz és a gazdaságba. Az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását tekintve a légi közlekedés a legrosszabb közlekedési 
forma. Ugyanazon a távon egy repülőn utazó utas lényegesen több üvegházhatást okozó gázt 
bocsát ki, mint egy buszon vagy egy vonaton utazó utas. Normál körülmények között még az 
autóvezetés is sokkal környezetbarátabb, mint a repülés. Épp ezért ellentmondásos, hogy az 
autókat, és különösképp a buszokat és a vasutat, amelyek környezetbarátabbak, igen sok adó 
és díj, sőt még környezetvédelmi adók is terhelik. A vasút már a kibocsátás-kereskedelemi 
rendszer része, mivel villanyáramot használ. Ennek értelmében, az előadó a környezetbarát 
közlekedési eszközöket terhelő adók és díjak csökkentését javasolja. 

Határérték

Az Európai Unió elkötelezte magát, hogy 2010-ig az 1990-es évhez képest 8%-kal csökkenti
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az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2020-ig körülbelül 20%-kal kell csökkenteni, és 
ha születik egy nemzetközi egyezmény, akkor akár 30%-kal is. Ha ezt a szintű ambíciót át 
lehetne ültetni a légi közlekedésbe, amely 1990 óta megduplázta kibocsátását, az ágazat 2012-
re több mint 50%-os csökkentésre lenne kötelezve. A rendelkezésre álló technikai 
intézkedések miatt ez teljes egészében valószerűtlen. De a többi ágazat felé mutatott némi 
korrektség és az ambíció növelésének érdekében a légi közlekedést egy kevés kibocsátás-
csökkentésre kellene kötelezni. Az előadó a 2004-2006-os időszakhoz képest 10%-os 
csökkentést javasol. Ez nem zárja ki a növekedést, még akkor sem, ha a légi jármű aktuális 
kibocsátását nem lehet rövid távon csökkenteni, mert a légitársaságok vásárolhatnak 
krediteket a többi szektorból vagy a CDM-től és a JI-től. 

A légi közlekedés széndioxidon kívüli hatásai

Tudományos jelentések bizonyítják, hogy sokkal több minden hat az éghajlatváltozásra, mint 
a széndioxid-kibocsátás. A nitrogénoxid-kibocsátás és a pehelyfelhő fontos hatások. A 
pehelyfelhőkkel kapcsolatban igen sok tudományos bizonytalanság van, de amennyire
lehetséges, legalább elővigyázatosságból el kellene kerülnünk őket. Az előadó ezért javasol 
egy preambulumbekezdést a légiforgalmi szolgáltató hivatalok ösztönzése érdekében. A 
nitrogénoxiddal kapcsolatban pedig a Bizottság bejelentette egy külön jogszabály javaslatát. 
Sajnálatos módon a javaslatot még nem mutatták be. Ezért az előadó egy szorzót javasol a 
légi közlekedés által kibocsátott nitrogénoxid hatásának meghatározása érdekében. Amikor a 
Tanács és az Európai Parlament elfogadja a Bizottság új javaslatát, a szorzót ki kell törölni. 

A kormányzati járatok kivételezése

A Bizottság által javasolt kormányzati járatok kivételezése politikailag igen fontos kérdés 
lesz. Arra alapozva, hogy az állami szektornak, kiváltképp a politikusoknak előfutárokként 
kell eljárniuk, és jó példát kell mutatniuk, a kormányzati járatokkal való kivételezés a 
közvélemény jogos tiltakozásához vezetett. Az előadó úgy véli, hogy helyénvaló ennek a 
mentességnek a törlése.  

Légiforgalmi szolgáltatás

Az Európai Parlament éveken át kérte a légiforgalmi szolgáltatás javítását. Sajnálatos módon 
a tagállamok és a Tanács igen bizonytalanok voltak ennek a rendszernek a bevezetésével 
kapcsolatban. Ennek hatályba lépése csak 2020-ra várható. 

Az egységes európai égbolt/ATM kutatást gazdasági és közlekedéspolitikai okok miatt 
kezdték el. De az egységes európai égbolt/ATM az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésében is szerepet játszana. Ezért sürgetni kellene a tagállamokat és a 
Tanácsot ennek mielőbbi bevezetésére.


