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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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 Tanács közös álláspontjáról a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre 
történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadása tekintetében
(5058/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0304(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5058/2008 - C6-0000/2008),

 tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM2006)0818)1 kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára,

 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

Módosítás 1

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5a) 2007 februárjában az Európai 
Parlament állásfoglalást fogadott el az 
éghajlatváltozásról, amelyben utalt arra a 
célra, hogy az átlagos globális 
hőmérsékletnövekedést 2 Celsius-fokra 
kell csökkenteni az iparosodás előtti 
szinthez képest, amelyben sürgette az 
Európai Uniót, hogy tartsa fenn a 
tárgyalásokban játszott vezető szerepét egy 

                                               
1 [2007.11.13.,]/Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0505.
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éghajlatváltozással kapcsolatos 2012 utáni 
intézményi keret vonatkozásában, 
valamint hogy a nemzetközi partnereivel 
folytatott viták során a jövőben is tartsa 
fenn nagy ívű törekvéseit, valamint 
hangsúlyozta, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását valamennyi 
fejlett ipari országban 2020-ig összesen 
30%-kal csökkenteni kell az 1990-es 
szintekhez képest, egy 60-80%-os 
nagyságrendű csökkenés 2050-re történő 
megvalósítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az irányelv preambulumbekezdéseinek tükrözniük kell az Európai Parlament 
éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontját.

Módosítás 2

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(10a) A légi járművek kibocsátásának 
csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében a Bizottságnak 2009-ig 
megvalósíthatósági tanulmányt kell 
készítenie a légi járművek hajtóműveire 
vonatkozó kibocsátási szabványok 
megállapításának lehetőségéről.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 2. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (2. módosítás).
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Módosítás 3

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11a) A gazdasági eszközökön kívül 
jelentős mértékben csökkenthető a 
kibocsátás a technológiai és az 
üzemeltetési fejlesztések révén is, 
amelyeket az eddigiekhez képest fokozni 
kellene.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 3. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (3. módosítás).

Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
11 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11b) Csupán a hatékony légiforgalom-
irányítással az üzemanyag-fogyasztást 
akár 12%-kal lehetne csökkenteni, és így 
hozzá lehetne járulni a CO2-kibocsátás 
csökkentéséhez. Következésképpen az 
egységes európai égbolttal kapcsolatos és 
a SESAR-projekteket a lehető 
leggyorsabban és leghatékonyabban végre 
kell hajtani. Mindenekelőtt a tagállamok 
és a Közösség feladata, hogy az érintett 
légtérfelhasználókkal részletesen 
egyeztetve haladéktalanul és határozottan 
funkcionális légtérblokkokat, rugalmas 
légtérblokkokat és rugalmas 
légtérhasználatot hozzanak létre. Ezzel 
összefüggésben az EU és az USA 
Szövetségi Légügyi Hivatala között 
létrejött AIRE (Atlantic Interoperability 
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Initiative to Reduce Emissions, a 
kibocsátások csökkentésére irányuló 
atlanti együttműködési kezdeményezés) 
kezdeményezést is támogatni kell.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 4. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (4. módosítás).

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
11 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11c) A kutatás és a technológia az 
innovációhoz és a légi közlekedésből 
származó kibocsátások további 
csökkentéséhez vezető lépések kulcsa. A 
repülőgépek és hajtóművek gyártóinak, 
valamint az üzemanyagok előállítónak 
saját területeiken kutatásokat kell 
végezniük, és meg kell valósítaniuk azokat 
a változtatásokat, amelyek jelentős 
mértékben csökkentenék a légi közlekedés 
éghajlatra gyakorolt hatásait. A 
Közösségnek továbbra is támogatnia kell a 
7. kutatási keretprogramban (FP7) 
elindított „Tiszta égbolt” közös 
technológiai kezdeményezést, amelynek 
célja a légi közlekedés környezetre 
gyakorolt hatásának radikális 
csökkentése. A Közösségnek a 
továbbiakban is fokozottan támogatnia 
kell az Európai Repüléskutatási 
Tanácsadó Testület (ACARE) munkáját, 
különösen stratégiai kutatási 
menetrendjét, amely a légi közlekedési 
ágazatban 2020-ig elérendő célként tűzi ki 
az utaskilométerre eső szén-dioxid-
kibocsátás 50%-os, a nitrogénoxid-
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kibocsátás 80%-os csökkentését.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 5. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (5. módosítás).

Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
11 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11d) A repülőtereknek nyújtott 
támogatások bizonyos esetekben helytelen 
ösztönzőként hatnak az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását tekintve. A 
Bizottságnak ezért teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania a hatályos 
versenyjogot.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 6. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (6. módosítás). Ez a módosítás 
kompromisszum volt, amely az előadó által kért jelentősebb módosítást váltotta fel. 

Módosítás 7

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(13a) A repülőterek között és repülőgépek 
üzemeltetői között egyenlő feltételeket kell 
biztosítani. Ezért az Európai Unióba tartó 
és onnan induló nemzetközi járatokat, 
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valamint az Európai Unión belüli 
járatokat kezdettől fogva egyaránt be kell 
vonni a közösségi rendszerbe.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 8. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (8. módosítás). Az Unión belüli és 
az interkontinentális járatokra vonatkozó ugyanazon kezdési időpontot hangsúlyozni kell, 
mert elsődleges célt képvisel a Parlament és a Tanács számára.

Módosítás 8

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14) 2012-től a közösségi repülőterekre 
érkező és onnan felszálló valamennyi 
járatra ki kell terjeszteni a rendszert. A 
közösségi rendszer ezáltal modellként 
szolgálhat a kibocsátás-kereskedelmi 
rendszer világméretű használatához. 
Amennyiben egy harmadik ország 
intézkedéseket hoz a Közösségbe tartó légi 
járatok éghajlatra gyakorolt hatásainak 
csökkentése érdekében, akkor a Bizottság 
– az adott országgal folytatott konzultációt 
követően – mérlegeli a közösségi rendszer 
és a harmadik országbeli intézkedések 
optimális összeegyeztetésének lehetőségeit.

(14) 2011-től a közösségi repülőterekre 
érkező és onnan felszálló valamennyi 
járatra ki kell terjeszteni a rendszert. Az 
éghajlatváltozás globális jelenség, amely 
globális megoldásokat igényel. A 
Közösség ezt az irányelvet fontos első 
lépésnek tekinti. A nem EU-s feleket 
felkéri, hogy vegyenek részt a vitában 
ötleteikkel e szakpolitikai eszköz 
továbbfejlesztése érdekében. A harmadik 
országok véleményeinek meghallgatása 
érdekében a Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtását megelőzően, valamint a 
végrehajtás során állandó kapcsolatban 
kell állnia velük. Egy világszintű 
megállapodás első lépése egy vagy több 
kétoldalú megállapodás lenne egy vagy 
több harmadik féllel.  Ha az Európai Unió 
megegyezik egy harmadik féllel egy közös 
rendszerről, amely legalább ugyanolyan 
mértékű pozitív hatással van a 
környezetre, mint az irányelvben 
foglaltaknak, a Bizottság javasolhatja az 
irányelv módosítását. A Bizottság minden 
olyan esetben javasolhatja, hogy a 
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harmadik országokból érkező járatokra ne 
terjedjen ki a rendszer, amikor az adott 
harmadik országnak van olyan működő 
rendszere, amely legalább ugyanolyan 
mértékű pozitív hatással van a 
környezetre, mint az ebben az irányelvben 
foglaltak.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (64., 71. és 9. módosítás). A közös 
álláspontban foglaltaknál egyértelműbben ki kellene fejteni, hogy Európa nem egy konkrét 
rendszerhez akar ragaszkodni, hanem a probléma megoldásához. Az Egyesült Államokban 
bekövetkezett fejlemények (Lieberman-Warner törvény) és az elnökjelöltek kijelentései azt 
mutatják, hogy az EU és az USA közötti kétoldalú megállapodás tényleges lehetőség. 

Módosítás 9

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 

(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 
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legnagyobb mértékben kell foglalkozni. A 
nitrogén-oxid-kibocsátásokkal más, 2008-
as bizottsági jogszabály javaslatok fognak 
foglalkozni.

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), 
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. en

(Az első olvasatban elfogadott 10. és 65. módosítás)

Justification

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (10. és 65. módosítás). Az Európai 
Parlament számára kulcsfontosságú a légi közlekedés éghajlatra gyakorolt hatásainak 
megfelelő kezelése. 

Módosítás 10

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17a) Annak ellenére, hogy a légijármű-
üzemeltetők nehezen tudnak átállni az 
alternatív (megújuló) energiaforrásokra, 
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a légi közlekedési ágazatnak így is olyan 
jelentős mértékben kell csökkentenie 
kibocsátását, amely megfelel az 1990-hez 
viszonyított 20–30%-os uniós csökkentési 
célnak. A légi közlekedés célkitűzéseit 
valamennyi tagállam valamennyi többi, 
helyhez kötött forráson alapuló 
ágazatának átlagos erőfeszítései alapján 
kell meghatározni a légi közlekedésre 
kiterjesztendő közösségi rendszer minden 
egyes kötelezettségvállalási időszakában, 
az érintett időszakban a légi közlekedésre 
alkalmazott referenciaidőszaktól függően.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 13. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (13. módosítás).

Módosítás 11

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 

(19) A légi közlekedés hozzájárul az 
emberi tevékenységek által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt átfogó 
hatáshoz. Az árverésen értékesített 
egységekből származó bevételeket az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
enyhítésére, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz történő alkalmazkodásra az 
EU-ban és a harmadik országokban, 
különösen a fejlődő országokban, 
valamint az enyhítésre – elsősorban a 
légiközlekedési ágazatban – és az 
alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és 
fejlesztés finanszírozására kell 
felhasználni. Annak érdekében, hogy 
kisebb legyen a polgárokra nehezedő 
teher, az árverésből származó jövedelmet 
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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 enyhítésére, 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 árverezésből 
származó bevételekből különösen a 
globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alapot, továbbá az erdők 
pusztulásának elkerülése és a fejlődő 
országokban az alkalmazkodás 
megkönnyítése érdekében tett 
intézkedéseket kell finanszírozni. 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.

a környezetbarát közlekedés, például a 
vonat- vagy a buszközlekedés adóinak és 
díjainak csökkentésére is fel kell 
használni. Továbbá fedezni kell belőle a 
tagállamok ezen irányelvből adódó, 
indokolt igazgatási költségeit. A 
tagállamok arra is felhasználhatják a 
bevételeket, hogy enyhítsék vagy 
felszámolják a legkülső régiókat érintő 
hozzáférési vagy versenyképességi 
problémákat, illetve a közszolgáltatási 
kötelezettségekből eredő problémákat, 
amelyek ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatosak. A tagállamoknak 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ezzel 
összefüggésben tett intézkedéseikről.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 14. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (14. módosítás). Az Európai 
Parlament számára kulcsfontosságú. hogy az árverésből származó bevételt az irányelv 
céljaihoz kapcsolódó célokra használják fel, ami az üvegházhatást okozó gázok 
kibicsátásának csökkentését jelenti. Politikai szempontból nagyon fontos lenne megértetni az 
emberekkel, hogy nem csak a költségeket növeljük, hanem csökkentjük is a környezetbarát 
szállítási módok költségeit, továbbá befektetünk a kutatásba és a technológiába.
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Módosítás 12

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(21) A rendszer költséghatékonyságának 
növelése érdekében a légijármű-
üzemeltetők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a projekttevékenységekből eredő 
igazolt kibocsátáscsökkentéseket („CER-
ek”) és kibocsátáscsökkentési egységeket
(„ERU-k”) felhasználják azon 
kötelezettségük teljesítésére, amely szerint 
a kibocsátási egységeket egy összehangolt 
szint eléréséig vissza kell adniuk. A CER-
ek és az ERU-k felhasználásának 
összhangban kell lennie a kereskedelmi 
rendszerben történő felhasználás 
tekintetében ezen irányelvben megállapított 
elfogadhatósági kritériumokkal.

(21) A rendszer költséghatékonyságának 
növelése érdekében a légijármű-
üzemeltetők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a más kibocsátáskereskedelmi 
rendszer-ágazatok létesítményei számára 
kiosztott kibocsátási egységeket, a 
projekttevékenységekből eredő igazolt 
kibocsátáscsökkentéseket („CER-ek”) és 
kibocsátáscsökkentési egységeket („ERU-
k”) felhasználják azon kötelezettségük 
teljesítésére, amely szerint a kibocsátási 
egységeket egy összehangolt szint 
eléréséig vissza kell adniuk. A CER-ek és 
az ERU-k felhasználásának összhangban 
kell lennie a kereskedelmi rendszerben 
történő felhasználás tekintetében ezen 
irányelvben megállapított elfogadhatósági 
kritériumokkal.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 15. módosítás)

Indokolás

Megfelel a Parlament által az első olvasatban elfogadott 15. módosításnak.

Módosítás 13

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(21a) A jelenlegi kibocsátáskereskedelmi 
rendszernek köszönhetően a nagy 
energiaigényű iparágak már nehéz 
helyzetben vannak a meglehetősen magas 
szén-dioxid árak miatt. A szénszivárgás 
valós veszélye fenyeget, amennyiben egy 
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másik olyan jelentős szektor is a rendszer 
része lesz, amelynek kibocsátási 
engedélyeket kell vásárolnia. A nagy 
energiaigényű iparágaktól – mint például 
a cement-, a mész- vagy acélipar –
származó szénszivárgás elkerülése 
érdekében, a Bizottság különböző 
lehetőségeket fog megvizsgálni, mint 
például az ágazati célokat vagy a 
nemzetközi kereskedelemben részt vevő 
áruk adójának kiigazítását, és 2008 végéig 
ki fog adni egy jelentést a kérdés 
megoldásával kapcsolatban.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 16. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (16. módosítás). A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2008 januárjától kezdődő általános felülvizsgálatáról szóló 
javaslatában a Bizottság bejelentett egy tanulmányt és egy olyan javaslatot, miszerint 2011-re 
elkerülné a szénszivárgást a nagy energiaigényű iparágak esetében. Az erre irányuló 
beruházások biztonságának növelése érdekében minél hamarabb elő kell terjeszteni az 
elemzést és a megfelelő javaslatot.

Módosítás 14

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(23a) A légijármű-üzemeltetőkkel való 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
Bizottság által kidolgozandó külön 
útmutatásokkal összhangban a 
tagállamoknak a saját hatáskörükbe 
tartozó légijármű-üzemeltetők 
adminisztrációjára vonatkozóan 
harmonizált szabályokat kell követniük.

Or. en



PR\718144HU.doc 17/44 PE404.735v01-00

HU

(Az első olvasatban elfogadott 17. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (17. módosítás).

Módosítás 15

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b alpont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – o pont (2003/87/EK irányelv)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

o) „légijármű-üzemeltető”: az I. 
mellékletben felsorolt légiközlekedési
tevékenység folytatásának idején légi 
járművet üzemeltető személy, vagy ha ez a 
személy ismeretlen, vagy ha a légi jármű 
tulajdonosa által nem azonosított, a légi 
jármű tulajdonosa; 

o) „légijármű-üzemeltető”: az I. 
mellékletben felsorolt légi közlekedési
tevékenység folytatásának idején légi 
járművet üzemeltető személy, illetve 
ICAO-kóddal azonosított szervezet, vagy 
ha az ICAO-kód ismeretlen, az üzemben 
tartási engedély (AOC) birtokosa, vagy a 
légi jármű tulajdonosa; Ez a tagállamok 
nemzeti légi közlekedési 
nyilvántartásában harmonizált 
rendelkezéseket tesz szükségessé annak 
biztosítása érdekében, hogy amikor csak 
lehetséges, a légijármű-üzemeltető, 
valamint a tulajdonos azonosítható legyen 
a mozgó eszközökkel összefüggő 
nemzetközi érdekekről szóló Cape Town-i 
egyezménynek megfelelően;

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 21. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (21. módosítás).
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Módosítás 16

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
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 légi 
közlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége a korábbi összes, légi 
közlekedésből származó kibocsátás 
kétszerese 90%-ának felel meg.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (61. és 24. módosítás).

Módosítás 17

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
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 kezdve évente kiadható légi 
közlekedési kibocsátási egységek 
mennyisége az (1) bekezdésben 
megállapított értéktől kezdve lineárisan 
csökken. A mennyiség évente lineárisan 
1,5%-kal csökken. Ez a lineáris 
csökkentési érték növekszik, ha 
nemzetközi egyezmény keretében a 2012 
utáni szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozóan az 1990-es értékhez képest 
30%-os csökkentés kerül célként 
elfogadásra.

Or. en
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Justification

Az első olvasatban a Parlament olyan módosítást fogadott el, amelyben kéri a felső határ 
felülvizsgálatát a 2012 utáni időszakra vonatkozóan a 2020-ra kitűzött 20%-os vagy 30%-os 
céllal összhangban. A kibocsátáskereskedelmi rendszerre vonatkozó 2008. januári bizottsági 
javaslat bemutatása után az előadó fontosnak tartja a felső határ meghatározását a 2012 
utáni időszakra. A Parlament által elfogadott szöveg szigorú végrehajtása a felső határ 
hatalmas csökkentését jelentené a légi közlekedési ágazatban, hiszen az 1990 óta 
megkétszerezte kibocsátását. Valóságszerűbb megközelítésnek tűnik a felső határnak a 
Bizottság januári javaslatában ajánlott éves csökkentésnek megfelelő csökkentése. Ez minden 
évben 1,74%-ot jelentene. Az indokolásban kifejtetteknek megfelelően az előadó szerényebb 
cél kitűzését javasolja a bizottsági javaslat januári bemutatását követő kritikák 
figyelembevétele érdekében. Az előadó véleménye szerint növelni kell a közös erőfeszítésre tett 
javaslatban említett célszintet.

Módosítás 18

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
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 (3) bekezdésében említett 
időszakban a kibocsátási egységek 25%-a
árverésre kerül.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 74. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (74. módosítás). A verseny 
torzulásának elkerüléséhez növelni kell az árverés mértékét. Bár nagy előrelépést jelent az, 
hogy a kibocsátási egységeket nem nemzeti kiosztási tervek, hanem összehasonlító elemzés 
alapján fogják kiosztani, minden ilyen összehasonlító elemzés egyes üzleti modellek számára 
előnyökkel, mások számára hátrányokkal jár. Az árverés mértékének növelése kiegyenlíthetné 
ezt a hatást. Az árverés mértékét a váratlan nyereség elkerülése és a környezetbarát 
közlekedési rendszerek adóterheinek lehetséges csökkentése érdekében is növelni kell.
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Módosítás 19

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
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 más 
ágazatok maximális árverési szintjének 
megfelelően emelkedik.

Or. en

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

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (75. és 87. módosítás). A verseny 
torzulásának elkerüléséhez növelni kell az árverés mértékét. Bár nagy előrelépést jelent az, 
hogy a kibocsátási egységeket nem nemzeti tervek, hanem összehasonlító elemzés alapján 
fogják kiosztani, minden ilyen összehasonlító elemzés egyes üzleti modellek számára 
előnyökkel, mások számára hátrányokkal jár. Az árverés mértékének növelése kiegyenlíthetné 
ezt a hatást. Az árverés mértékét a váratlan nyereség elkerülése és a környezetbarát 
közlekedési rendszerek adóterheinek lehetséges csökkentése érdekében is növelni kell.

Módosítás 20

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A légi közlekedés kibocsátási 
egységeinek elárverezéséből származó 
bevételek felhasználásáról a tagállamok 
határoznak. A bevételeket az Unióban és 
harmadik országokban bekövetkező 
éghajlatváltozás kezelésére és az 
igazgatásért felelős tagállam ezen 
irányelvvel kapcsolatban felmerült 
költségeinek fedezésére kell felhasználni.

(4) A légi közlekedés kibocsátási 
egységeinek elárverezéséből származó 
bevételeket az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának enyhítésére, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz az Unióban és 
harmadik országokban, különösen a 
fejlődő országokban való 
alkalmazkodásra, továbbá az enyhítésre –
elsősorban a légi közlekedési ágazatban –
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és az alkalmazkodásra vonatkozó kutatás 
és fejlesztés finanszírozására kell 
felhasználni. Annak érdekében, hogy 
kisebb legyen a polgárokra nehezedő 
teher, az árverésből származó jövedelmet 
a környezetbarát közlekedés, például a 
vonat- vagy a buszközlekedés adóinak és 
díjainak csökkentésére is felhasználják. 
Továbbá fedezni lehet belőle a tagállamok 
ezen irányelvből adódó, indokolt 
igazgatási költségeit. A tagállamok arra is 
felhasználhatják a bevételeket, hogy 
enyhítsék vagy felszámolják a legkülső 
régiókat érintő hozzáférési vagy 
versenyképességi problémákat, illetve a 
közszolgáltatási kötelezettségekből eredő 
problémákat, amelyek ezen irányelv 
végrehajtásával kapcsolatosak. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament számára kulcsfontosságú. hogy az árverésből származó bevételt az 
irányelv céljaihoz kapcsolódó célokra használják fel, ami az üvegházhatást okozó gázok 
kibicsátásának csökkentését jelenti. Politikai szempontból nagyon fontos lenne megértetni az 
emberekkel, hogy nem csak a költségeket növeljük, hanem csökkentjük is a környezetbarát 
szállítási módok költségeit, továbbá befektetünk a kutatásba és a technológiába.

Módosítás 21

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
2003/87/EK irányelv
3 e cikk – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) 2012. február 28-ig és minden egyes 
ezt követő év február 28-ig az igazgatásért 
felelős tagállam illetékes hatósága minden 
egyes légijármű-üzemeltető számára 
kiutalja az adott légijármű-üzemeltető 

(5) 2011. február 28-ig és minden egyes 
ezt követő év február 28-ig az igazgatásért 
felelős tagállam illetékes hatósága minden 
egyes légijármű-üzemeltető számára 
kiutalja az adott légijármű-üzemeltető 
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számára, az adott évre e cikk vagy a 3f. 
cikk értelmében kiosztott kibocsátási
egységeket.

számára, az adott évre e cikk vagy a 3f. 
cikk értelmében kiosztott kibocsátási 
egységeket.

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás. A Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2010-et javasolt. Az első olvasathoz 
képest még nyilvánvalóbb, hogy sürgősen csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. 

Módosítás 22

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
2003/87/EK irányelv
3 e cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5a) Az adott időszakban több fuvarozót 
érintő egyesülés vagy átvétel esetén a 
számukra kiosztott vagy az általuk 
megszerzett kibocsátási egységeket az új 
jogalany megtartja. Abban az esetben, ha 
egy szállító felhagy a tevékenységével, a 
megfelelő kvótákat a honos állam a 
kvóták másodlagos piacára viszi. A 
következő év elején – az engedélyezett 
kibocsátási egységek általános csökkentési 
ütemének figyelembevételével – a 
kibocsátási egységek még rendelkezésre 
álló hányadát teljes egészében árverésre 
bocsátják.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 34. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (34. módosítás).
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Módosítás 23

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 bekezdés
2003/87/EK irányelv
3 e cikk – 5 b bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5b) A 2011–2012-es időszak tapasztalata 
alapján a Bizottság javaslatot fog készíteni 
a kibocsátási engedélyek azon részére 
vonatkozóan, amelyet a légi közlekedési 
ágazat a tágabb kibocsátáskereskedelmi 
rendszerek másodlagos piacán 
megvásárolhat.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 35. módosítás)

Indokolás

Megfelel a Parlament által az első olvasatban elfogadott 35. módosításnak.

Módosítás 24

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés
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 
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 11. 
cikk (2) bekezdésében említett minden 
egyes időszakban a tagállamok lehetővé 
teszik a légijármű-üzemeltetők számára a 
III. fejezet alapján kiadott kibocsátási 
egységek, a projekttevékenységekből 
származó CER-ek és ERU-k használatát a 
12. cikk (2a) bekezdése értelmében általuk 
átadandó kibocsátási egységek számának 
arányában; ez az arány a tagállamok által 
az adott időszakra az (1) bekezdéssel 
összhangban a CER-ek és ERU-k 
használata tekintetében megállapított 
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százalékos arányok átlaga. A 11. cikk (2) 
bekezdésében említett minden egyes 
időszak kezdetét legalább hat hónappal 
megelőzően a Bizottság közzéteszi ezt a 
százalékos mértéket. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
felülvizsgálatának részeként az egyéb 
ágazatok mellett a légi közlekedési 
tevékenységekkel összefüggésben 
felhasználható CER-ek és ERU-k 
százalékarányát is felül kell vizsgálni.

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

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás.

Módosítás 25

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – b alpont
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 
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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. en

(Az első olvasatban elfogadott 41. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (41. módosítás).

Módosítás 26

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2ab) A légi közlekedési kibocsátási 
egységektől eltérő egységeket a (2a) 
bekezdés céljából kiszolgáltatni kívánó 
légijármű-üzemeltető köteles minden 
évben az I. mellékletben szereplő légi 
közlekedési tevékenységeihez kapcsolódó, 
tárgyévben teljesített tonnakilométer-
adatokat az igazgatásért felelős tagállam 
részére benyújtani.
(2ac) A 3. cikk rendelkezései szerint 
rendelkezésére bocsátott adatok alapján a 
Bizottság valamennyi légijármű-
üzemeltető részére a légijármű-
üzemeltetők teljes kibocsátása és az 
összesített tonnakilométer-adatok 
hányadosaként kiszámított hatékonysági 
jelzőszámot állapít meg. Azon első évre 
megállapított hatékonysági jelzőszám 
alapján, amelyre vonatkozóan már 



PE404.735v01-00 26/44 PR\718144HU.doc

HU

rendelkezésre álltak adatok, a Bizottság 
2010-re, 2015-re és 2020-ra hatékonysági 
céljelzőszámokat állapít meg egy olyan 
bevétel-tonnakilométerre (RTK) 
vonatkozó, évi 3,5%-os kibocsátás-
csökkentés alapján, amely figyelembe 
veszi a légi járművek üzemanyag-
takarékosságának javítására 2020-ig 
önkéntesen vállalt 3,5%-os célkitűzést.
(2ad) A Bizottság által egy adott évre 
kiszámított hatékonysági céljelzőszámnál 
az adott évben nagyobb értékű 
hatékonysági jelzőszámot elérő légijármű-
üzemeltetők részére csak a (2a) bekezdés 
rendelkezéseinek teljesítése érdekében 
írható elő légi közlekedési kibocsátási 
egység kiszolgáltatása.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 42. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (42. módosítás). Nagyon fontos 
biztosítani, hogy a rendszer hatása ne csupán a légi közlekedési ágazatból más ágazatokba 
történő pénzügyi átcsoportosítás, hanem a légi közlekedési ágazatban megvalósuló tényleges 
kibocsátáscsökkenés és hatékonyságnövekedés legyen.

Módosítás 27

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2ae) Figyelemmel a légijármű-
üzemeltetők azon ígéretére, hogy a 
légijármű-hajtóművek hatékonyságát 
2020-ig 50%-kal növelik, a Bizottság 
2010-ben és 2015-ben jelentést nyújt be az 
Európai Parlament részére az ezen célok 
teljesítése érdekében történt előrelépésről.
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Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 42. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (42. módosítás). Nagyon fontos 
biztosítani, hogy a rendszer hatása ne csupán a légi közlekedési ágazatból más ágazatokba 
történő gazdasági pénzátutalás, hanem a légi közlekedési ágazatban megvalósuló tényleges
kibocsátáscsökkenés és hatékonyságnövekedés legyen.

Módosítás 28

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2af) Amint elegendő tudományos 
bizonyíték áll rendelkezésre, megfelelő 
szorzót javasolnak annak érdekében, hogy 
a légi közlekedés által okozott 
pehelyfelhők hatását figyelembe lehessen 
venni.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 44. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (44. módosítás). A tudományos 
bizonyítékok jelenleg nem teszik lehetővé a pehelyfelhők felvételét a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe, de a tudomány előrehaladtával figyelembe kell venni a pehelyfelhők hatását.

Módosítás 29

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 15 bekezdés
2003/87/EK irányelv
18 a cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) A légijármű-üzemeltetőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
Bizottság konkrét útmutatásokat fogad el 
a légijármű-üzemeltetők irányításának az 
igazgatásért felelős tagállamok általi 
harmonizációjára vonatkozóan.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 45. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (45. módosítás).

Módosítás 30

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 15 bekezdés
2003/87/EK irányelv
18 b cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Bizottság a 3c. cikk (4) bekezdése és a 
18a. cikk szerinti kötelezettségei elvégzése 
érdekében kérheti az Eurocontrol 
segítségét, és az említett szervezettel e 
célból bármely megfelelő megállapodást 
megköthet.

A Bizottság a 3c. cikk (4) bekezdése és a 
18a. cikk szerinti kötelezettségei elvégzése 
érdekében kérheti az Eurocontrol 
segítségét, és kijelöl egy független 
szervezetet, amelynek a légi fuvarozók 
közvetlenül adják meg az adatokat.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 46. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (46. módosítás).
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Módosítás 31

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 18 bekezdés
2003/87/EK irányelv
25 a cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben egy harmadik ország 
intézkedéseket hoz az említett országból 
induló, és a Közösségben leszálló légi 
járatok éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatásainak csökkentése érdekében, a 
Bizottság – miután a 23. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság keretében 
konzultációt folytatott a harmadik 
országgal és a tagállamokkal – mérlegeli 
a közösségi rendszer és a harmadik 
országbeli intézkedések optimális 
összeegyeztetésének lehetőségeit.

(1) A Közösség és tagállamai továbbra is 
törekszenek a légi közlekedésből 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését célzó 
globális intézkedésekre vonatkozó 
megállapodás elérésére. Az e globális 
megállapodáshoz vezető első lépésként 
hasznosak lennének az Unió és harmadik 
országok vagy harmadik országok egy 
csoportja között a légi közlekedés 
területén a közös kibocsátáskereskedelmi 
rendszerre vonatkozóan kötött kétoldalú 
megállapodások. A Bizottság állandó 
kapcsolatban lesz a harmadik országokkal 
ezen irányelv végrehajtását megelőzően, 
illetve annak során. Amennyiben az 
Európai Unió megállapodik egy harmadik 
féllel egy közös rendszerről, vagy ha ilyen 
megállapodások fényében globális 
rendszert hoznak létre, a Bizottság 
mérlegeli, hogy a légijármű-üzemeltetők 
vonatkozásában szükséges-e módosítani 
az irányelvet.

Szükség esetén a Bizottság módosításokat 
fogadhat el az érintett harmadik országból 
érkező járatoknak az I. mellékletben 
felsorolt légi közlekedési tevékenységekből 
való kizárására, vagy az I. mellékletben 
felsorolt légi közlekedési tevékenységek 
egyéb olyan módosítására, amelyet a 
negyedik albekezdés szerinti valamely 
megállapodás megkövetel. Mivel ezen 
intézkedések az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, azokat a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

2. Mindenesetre a Bizottság – miután a 
23. cikk (1) bekezdésében említett 
bizottság keretében konzultációt folytatott 
egy harmadik féllel, illetve harmadik 
felekkel és a tagállamokkal – mérlegeli a 
közösségi rendszer és egy másik rendszer 
optimális összeegyeztetésének lehetőségeit 
különösen annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen a kétszeres beszámítás, 
amennyiben egy harmadik ország 
intézkedéseket hoz az említett országból 
induló, és a Közösségben leszálló nagy 
légi járművek által okozott, 
éghajlatváltozást előidéző hatások 
csökkentése érdekében.

A Bizottság javasolhatja ezen irányelv 
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bármilyen más módosítását az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
A Bizottság szükség esetén a Szerződés 
300. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban tárgyalások megkezdését 
ajánlhatja a Tanácsnak az érintett 
harmadik országgal való megállapodás 
megkötése érdekében.
2. A Közösség és tagállamai továbbra is 
törekszenek a légi közlekedésből 
származó, üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentését célzó 
globális intézkedésekre vonatkozó 
megállapodás elérésére. A Bizottság 
bármely ilyen megállapodás fényében 
mérlegeli, hogy a légijármű-üzemeltetők 
vonatkozásában szükségesek-e 
módosítások ezen irányelven.

Or. en

Indokolás

Tevékenységeink végső célja a globális rendszer kialakítása. Első lépésként az Európai 
Uniónak meg kell állapodnia harmadik országokkal egy közös rendszerről. Az Egyesült 
Államokban tapasztalható fejlődés azt mutatja, hogy ez reális lehetőség.

Módosítás 32

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 19 bekezdés – -a pont(új)
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

-a) acikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1a) A légijármű-üzemeltetők – a 
célértékek teljesítése érdekében –
csoportosulásokat hozhatnak létre. 
Amennyiben két vagy több gyártó 
csoportosulást hoz létre, azt a 12. cikk 
(2ac) bekezdésében meghatározott 
hatékonysági célértékek teljesítésének 
értékelése céljából úgy kell tekinteni, 
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mintha egyetlen légijármű-üzemeltetőről 
lenne szó.

Or. en

Módosítás 33

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 20 bekezdés
2003/87/EK irányelv
30 cikk – 4 bekezdés – bevezetés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

4. A Bizottság 2015. június 1-ig ezen 
irányelv alkalmazásának figyelemmel 
kísérése és tapasztalata alapján 
felülvizsgálja ezen irányelv működését az 
I. mellékletben felsorolt légi közlekedési
tevékenységekkel kapcsolatban, és szükség 
szerint javaslatokat tehet. A Bizottság 
különösen az alábbiakra fordít figyelmet:

4. A Bizottság 2013. június 1-ig ezen 
irányelv alkalmazásának figyelemmel 
kísérése és tapasztalata alapján 
felülvizsgálja ezen irányelv működését az 
I. mellékletben felsorolt légi közlekedési
tevékenységekkel kapcsolatban, és szükség 
szerint javaslatokat tehet az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a Szerződés 
251. cikke alapján. A Bizottság különösen 
az alábbiakra fordít figyelmet:

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatot korábban kell elvégezni és a módosításokról az együttdöntési eljárás 
keretében kell tárgyalni.

Módosítás 34

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 20 bekezdés
2003/87/EK irányelv
30 cikk - 4 bekezdés - c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(c) milyen a közösségi rendszer környezeti 
eredményessége és 
milyen mértékben kell – a kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó uniós 

törölve



PE404.735v01-00 32/44 PR\718144HU.doc

HU

célértékeknek megfelelően – csökkenteni
a 3c. cikk értelmében a légijármű-
üzemeltetőknek kiosztott kibocsátási 
egységek összes
mennyiségét;

Or. en

Indokolás

Már most meg kell határozni az irányelvben, hogy milyen mértékben kell csökkenteni a 
kibocsátási egységeket.

Módosítás 35

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 20 bekezdés
2003/87/EK irányelv
30 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) milyen hatással van a közösségi 
rendszer a légi közlekedési ágazatra; 

(d) milyen hatással van a közösségi 
rendszer a légi közlekedési ágazatra, 
különös tekintettel az európai 
légitársaságoknak és repülőtereknek 
például az Európai Unión kívüli 
központok fejlődéséhez viszonyított 
versenyképességére, valamint egy 
lehetséges szénszivárgásra. Ebben az 
összefüggésben a Bizottság megvizsgálja 
annak lehetőségét, hogy az utasok 
célállomásáig, és ne csupán a központokig 
vegye figyelembe a járatokat;

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatnak foglalkoznia kell az európai repülőterek és légitársaságok 
versenyképességének hatásával. Ha a rendszer az Európából induló és oda érkező járatokra 
korlátozódik, akkor egyes – például az Ázsiába irányuló – járatokat fogadó központok 
versenyelőnyhez juthatnak. Ez különösen Dubaj esetében igaz. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy például a Párizsból az Egyesült Arab Emirátusokban lévő központon át 
Sanghajba repülő utasokra a teljes repülőút alatt vonatkozzanak-e a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerből eredő kötelezettségek vagy csak a Párizs és Dubaj közötti szakaszon.
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Módosítás 36

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 20 bekezdés
2003/87/EK irányelv
30 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(i) a közösségi légifuvarozók Közösségen 
belüli légi útvonalakhoz jutásásról szóló,
1992. július 23-i 2408/92/EK tanácsi 
rendelettel összhangban bevezetett 
közszolgáltatási kötelezettségek keretében 
teljesített egyes légi utaknak a
közösségi rendszer alóli mentesítésének a 
hatása

törölve

Or. en

Módosítás 37

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 1 bekezdés – b pont
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 járatra kiterjed, figyelembe véve 
a legkülső régiók és a kontinentális 
Európa közötti járatok különleges 
helyzetét.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 78. módosítás)
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Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (78. módosítás). A Tanács azt 
javasolja, hogy e rendszerből teljesen zárjanak ki a legkülső régiók közötti egyes járatokat. Ez 
valószínűleg nem elég hatékony a legkülső régiók esetében, mivel csak néhány járatot érint és 
ezzel egyidejűleg könnyen támadhatóvá teszi a rendszerünket nemzetközi szinten. Emiatt 
megfelelőbbnek tűnik a Parlament szövege.

Módosítás 38

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 1 bekezdés – 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 
kormányfőinek, valamint minisztereinek 
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
során megvalósult repülések, amelyeknél 
ezt a megfelelő státuszindikátornak a 
repülési terven történő feltüntetésével 
indokolni kell;

törölve

Or. en

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (51. módosítás).

Módosítás 39

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) katonai légi járművek által végzett 
katonai célú repülések, valamint a 
vámhatóságok és rendőri szervek által 

b) a megfelelő illetékes hatóság által 
engedélyezett, katonai légi járművek által 
végzett katonai célú repülések, a 
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végrehajtott repülések; vámhatóságok és rendőri szervek által 
végrehajtott repülések, keresési és mentési 
célú, valamint orvosi és katasztrófák 
következményeinek elhárítása, többek 
között a tűzvészek elleni küzdelem céljából 
végzett repülések;

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 52. módosítás)

Indokolás
A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (52. módosítás). 

Módosítás 40

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy 
annak szakosított szervezetei 
megbízásából szervezett humanitárius 
célú repülések és a Sürgősségi 
Egészségügyi Szolgálat repülései, 
amennyiben a légi jármű üzemeltetőjét 
ezek végrehajtására utasították (pl. az 
Egyesült Nemzetek Szervezete), vagy 
rendelkezik a szükséges hivatalos 
engedéllyel (üzemeltetői igazolványához 
tartozó, SESZ-repülésre vonatkozó 
engedéllyel);

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 53. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (53. módosítás).
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Módosítás 41

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) a kizárólag a Chicagói Egyezmény 2. 
mellékletében meghatározott látvarepülési 
szabályok szerint végzett repülések;

törölve

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 54. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (54. módosítás).

Módosítás 42

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(g) a kizárólag akár a levegőben, akár a 
szárazföldön lévő légi járművek vagy
berendezések ellenőrzése, tesztelése vagy 
hitelesítése céljából végzett repülések;

(g) a kizárólag tudományos kutatás 
céljából, légi járművek, légi vagy földi
berendezések vagy légiforgalmi irányítási 
folyamatok ellenőrzése, tesztelése,
minősítése vagy hitelesítése céljából
végzett repülések; új légi járművek 
átszállítása, valamint hirtelen felmerült 
korai végződésű események, 
fizetésképtelenség, újbóli birtokbavétel, 
vagy lízing, charter, illetve hasonló 
megállapodás keretében felmerülő
események következményeként a légi 
jármű tulajdonosa által vagy megbízása 
alapján végzett átszállító repülések; 

Or. en
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(Az első olvasatban elfogadott 70. és 79. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (70. és 79. módosítás). A 
tudományos kutatás céljából végzett repülések kizárása nagyon fontos, mert e repülések közül 
a legtöbbnek a CO2-kibocsátások csökkentése a célja. 

Módosítás 43

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(h) az 5 700 kg-nál kisebb maximális 
felszállótömegre hitelesített légi járművel 
végzett repülés;

(h) a 20 000 kg-nál kisebb maximális 
felszállótömegre hitelesített légi járművel 
végzett repülés, azzal a feltétellel, hogy 
ezen légi jármű üzemeltetői részt vesznek 
egy kiegyenlítési rendszerben, amely 
szigorú kritériumok szerint működik, és 
amely nyitott (az Arany Standardhoz 
hasonlítható) külső ellenőrzésre.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 63. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (63. módosítás). A módosítás célja 
a kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése anélkül, hogy ez aláaknázná a rendszer 
környezeti hitelességét. A Tanács „de minimis” záradékától eltérő szándéka van.

Módosítás 44

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(i) a 2408/92/EGK rendelet értelmében 
előírt közszolgáltatási kötelezettségek 

törölve
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keretében végrehajtott repülések a 
Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott legkülső régiók útjain vagy 
olyan utakon, amelyeken a felajánlott 
kapacitás nem haladja meg az évi 30 000 
ülőhelyet; és;

Or. en

Indokolás

Ha az Európai Unió fel kívánja venni a harmadik országokból induló járatokat a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe (ETS), a legkülső régiókon belüli légi járatokat nem kell 
mentesíteni a rendszer alkalmazása alól, mivel ez aláásná az európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszer nemzetközi hitelességét. A Parlament ehelyett javasolja a legkülső régiók 
szükségleteinek elismerését az árverésből származó bevételek elosztása és a kibocsátási 
egységek kiosztása során.

Módosítás 45

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
I melléklet – 1 bekezdés – 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 légi közlekedési
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, állam- és 
kormányfőinek, valamint minisztereinek 
hivatalos út alkalmával történő szállítása 
kivételével azok a repülőutak, amelyeket 
olyan kereskedelmi légi közlekedési
üzemeltető hajt végre, amelynek éves szén-
dioxid-összkibocsátása naptári évenként 
kevesebb mint 10 000 tonna.

Or. en

Indokolás

Az eltérésnek összhangban kell lennie az adott légitársaságok által okozott környezeti kárral.
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Módosítás 46

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 3 bekezdés – b pont
2003/87/EK irányelv
V melléklet – 14 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Közösségnek és a tagállamoknak az 
irányelv végrehajtása előtt biztosítaniuk 
kell a hitelesítő által használt 
munkamódszerek összehangolását, 
valamint az irányelv rendelkezéseinek 
egységes alkalmazását.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 59. módosítás)

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (59. módosítás).
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INDOKOLÁS

POLITIKAI KERET

Az éghajlatváltozás kezelése sürgősebb, mint valaha. Az európai állam- és kormányfők által 
vállalt számos kötelezettség azonban még nem került átültetésre a gyakorlatba. A 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban az Európai 
Bizottság javaslatáról folytatott 2007. májusi első vita óta még nyilvánvalóbbá vált, hogy 
sürgősen korlátozni kell az üvegházhatást okozó, így a légi közlekedésből származó gázok 
kibocsátását is. Azóta eltelt majdnem egy év. Több mint 200 millió tonna szén-dioxid került 
kibocsátásra az irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek révén, ami több mint 50-szerese 
egy olyan, nem iparosodott ország által kibocsátott teljes CO2 mennyiségnek, mint Tanzánia.1

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi vizsgálóbizottság (IPCC) hangsúlyozta a 
sürgős fellépés fontosságát. Legfőbb ideje, hogy felgyorsítsuk a folyamatot.

Az egy évvel ezelőtti helyzethez képest a nemzetközi közösség sokkal elszántabb az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére. Ausztrália ratifikálta a Kiotói 
Jegyzőkönyvet és a bali konferencián hiányosságai ellenére megegyezés született a 2012 utáni 
kibocsátásra vonatkozó koppenhágai egyezményhez vezető útitervről. A résztvevők az I. 
mellékletben hangsúlyozták azt a célt, hogy „a kibocsátást 2020-ra az 1990-es szinthez képest 
25-40%-kal csökkentsék”.2

Továbbá az egyesült államokbeli elnökválasztáson csak azok a jelöltek maradtak versenyben, 
akik igen nagyra törő vállalásokat tesznek az éghajlatváltozás mérséklése terén.

A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ÉRTÉKELÉSE

A Miniszterek Tanácsa által decemberben elfogadott közös álláspont sok, az Európai 
Parlament által előterjesztett módosítást nem tartalmaz, pedig az EP hatalmas többséggel 
fogadta el jelentését.

A 60 módosításból 3-at fogadtak el teljes egészében vagy lényegét tekintve. 13 módosítást 
részben fogadtak el. A módosítások nagy többségét (44 módosítást) a Tanács egyáltalán nem 
vizsgálta meg. A portugál elnökség fő eredménye az volt, hogy a Tanács egyáltalán 
megállapodott valamiről. Három héttel a Tanács decemberi ülése előtt lehetetlennek tűnt, 
                                               
1 Források: Világbank csoport, tanzániai adatbank,, 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?PTYPE=CP&CCODE=TZA; Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség, 07/2007. sz. technikai jelentés: Az Európai Közösség üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó éves 
nyilvántartási jelentése 1990–2005, és 2007-es nyilvántartási jelentés. Az UNFCCC titkárságának történő 
benyújtás, 
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_7/en/Annual%20European%20Community%20greenhouse%
20gas%20inventory%201990-2005%20and%20inventory%20report%202007.pdf.
2 Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye, A Kiotói Jegyzőkönyv részes felei által a 
konferencia negyedik, 2007. december 13. és 15. között Baliban tartott ülésszakán az I. mellékletben vállalt 
további kötelezettségekkel foglalkozó ideiglenes munkacsoport jelentése, javított változat, 2008. február 5., 5. o., 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/awg4/eng/05.pdf.
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hogy politikai megállapodás szülessen. Csak a bali konferencia utáni kedvező politikai légkör 
tette lehetővé a megállapodás megszületését.

Ez azt jelenti, hogy sok munkára van szükség ahhoz, hogy a Parlament első olvasata és a 
Tanács változata között kompromisszumot lehessen kialakítani. Az előadó fontosnak tartja az 
Európai Parlament által az első olvasatban elfogadott főbb módosítások újbóli előterjesztését. 
El kell ismerni, hogy a parlamentbeli első olvasat már maga is kompromisszum volt, és a 
plenáris ülés nagy része, például a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság sokkal többet akart elérni.

A közös álláspont főbb olyan politikai pontjai, amelyeket meg kell változtatni:

1. A világszintű megállapodáshoz vezető út előkészítésének módja

Minden érintett fél egyetért abban, hogy a tevékenységek fő célját a légi közlekedésből 
származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről kötött érdemi 
világszintű megállapodásnak kell képeznie. A Tanács utalt erre a közös álláspontban, de 
fontos elemeket hagyott ki a Parlament által az első olvasatban elfogadott szövegből. 
Nyilvánvaló, hogy a világszintű megállapodáshoz vezető úton lépésről lépésre be kell 
vonnunk a többi nagy országot és régiót. Ezen a téren az Egyesült Államokban bekövetkezett 
előrelépés nagyon lenyűgöző. Az USA szenátusának illetékes bizottsága 2007. december 5-én 
elfogadta a Lieberman-Warner törvényt. A versenyben maradt három elnökjelölt, John 
McCain, Hillary Clinton és Barack Obama támogatja ezt a törvényt, amely valamennyi 
szállítási módra, beleértve a légi közlekedést is, kiterjedő kibocsátáskereskedelmi rendszert 
hoz létre. A törvény igen nagyra törő, de más módszertant követ, mint a Bizottság javaslata. 
Az előadó úgy véli, hogy az Európai Uniónak tárgyalásba kellene lépnie az Egyesült 
Államokkal. Közös rendszert nyilvánvalóan csak a novemberi választások után lehet 
kialakítani. Tárgyalásokat kell folytatni más harmadik országokkal is, hogy a folyamatba 
minél több felet be lehessen vonni. Ez környezetvédelmi szempontból növelni fogja a 
folyamat hatását, és egyre inkább korlátozni fogja a verseny esetleges torzulását az európai 
légitársaságok, repülőterek és régiók vonatkozásában.

2. Felső határ

A Tanács nagyrészt támogatta a Bizottság 100%-os felső határra irányuló javaslatát. A 
Parlament az első időszakra 90%-os felső határt kért. A második időszakra vonatkozóan a 
Tanács nagyon gyenge felülvizsgálati záradékot foglalt bele a szövegbe. A Parlament 
ragaszkodik a csökkentést előirányzó felülvizsgálathoz, az 1990-es bázisévhez képest 2020-ra 
20 vagy 30%-os csökkentésre irányuló célnak megfelelően. Az előadó fontosnak tartja, hogy 
már most meghatározzuk a felső határt a 2012 utáni időszakra. Ennek a szintnek összhangban 
kell lennie a 2013 utánra vonatkozó általános kibocsátáskereskedelmi rendszerben foglalt 
célokkal. A Bizottság január 23-i javaslata szerint ez évente 1,74%-os csökkentést jelentene, 
hiszen a kibocsátáskereskedelmi rendszerben részt vevő többi félnek ekkora csökkentést kell 
elérnie.

Másrészt nagyon is indokolt politikai vita folyik a Bizottság nagyra törő javaslatáról. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer célja nagyon ambíciózusnak tűnik a közös erőfeszítésekre 
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irányuló javaslatban foglalt célhoz képest. Kívánatosnak tűnik a két javaslat egymáshoz 
igazítása. Az előadó ezért csak évi 1,5%-os csökkentést javasol a légi közlekedési ágazatban.

Ez az előadó véleménye szerint növelné a közös erőfeszítésekről szóló jogszabályban 
foglalt célszintet.

3. Árverés

A Tanács támogatta a kibocsátási egységek 90%-ának szabad kiosztását. Csak 10%-ot kellene 
elárverezni. A 2012 utáni időszakra vonatkozó felülvizsgálati záradék nagyon gyenge. A 
Parlament első olvasata szerint a légi közlekedésben 25%-os árverési aránnyal kellene 
kezdeni, amelyet a kibocsátáskereskedelmi rendszer egyéb résztvevőire vonatkozó maximális 
árverési szintig kellene növelni.

4. Kezdés

A Tanács és a Parlament egyetértenek abban, hogy – ellentétben a Bizottság javaslatával – az 
interkontinentális járatokat kezdettől fogva fel kell venni a rendszerbe. A Parlament 
kompromisszumként 2011-et szavazta meg (a környezetvédelmi bizottság 2010-et javasolta).  
A Tanács 2012-re kívánja halasztani a rendszer bevezetését. A legutóbbi tudományos 
jelentések hangsúlyozzák, hogy mivel sürgető problémáról van szó, el kell kerülni a 
késedelmet. Emiatt az előadó újból előterjeszti az első olvasatban tárgyalt módosítást.
5. Szorzó

A Parlament az NOX-re vonatkozóan megszavazott egy szorzót, mely az NOX-re vonatkozó 
külön jogszabály elfogadásáig lenne érvényben. Jelenleg még a külön jogszabályra vonatkozó 
bizottsági javaslat tervezete sem áll rendelkezésre. Így a Parlament első olvasatának 
megfelelően kell meghatározni a szorzót.

Ezenkívül fontos a pehelyfelhők hatásának nyomon követése és a kérdés kezelése, amint 
elegendő tudományos bizonyíték áll rendelkezésre.

6. Hatékonysági minimumkövetelmények és átjáró 

A Parlament számára nagyon fontos elkerülni azt a helyzetet, hogy a légitársaságok más 
ágazatoktól vegyenek engedélyeket anélkül, hogy az ágazat hatékonysága nőne és környezeti 
teljesítménye javulna. Emiatt fogadta el a hatékonysági záradékra és a más ágazatokból 
származó kibocsátási egységek megvásárlására vonatkozó két módosítást. A Tanács nem 
mérlegelte ezt a kérdést, amely azonban nagyon fontosnak tűnik az Európai Unió 
környezetpolitikájának hitelessége szempontjából.

7. CDM és JI

A Tanács által a CDM-re megállapított határérték 15%. A Parlament álláspontja szerint az 
értéknek a rendszerben résztvevők átlagának kell megfelelnie. A 2013 utáni helyzetet illetően 
mindkét intézmény egyetért abban, hogy az értéket az általános felülvizsgálat alapján ki kell 
igazítani. Meg kell vitatni, hogy az általános kibocsátáskereskedelmi rendszerben előirányzott 
CDM-érték elegendő-e a légitársaságok szükségleteinek kielégítéséhez. Meg kell vitatni, 
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hogyan biztosítható a kiegészíthetőség elve.

8. Felszállótömeg

A Parlament megszavazott egy módosítást, mely eltérő rendszert (kiegyenlítő rendszert) tenne 
kötelezővé a kis (20 000 kilónál könnyebb) légi járművek esetében. Ennek fő célja az, hogy a 
kkv-k számára egyszerűbb legyen a rendszer adminisztrálása. A Tanács nem fogadta el ezt a 
módosítást, de egy másik eltérést vezetett be, az úgynevezett „de minimis” záradékot, mely 
többé-kevésbé azt mondja ki, hogy a rendszer hatályának nem kell kiterjednie azokra a 
társaságokra, melyek uniós repülőterekről, illetve repülőterekre napi egy járatnál kevesebbet 
üzemeltetnek.  Ennek az eltérésnek részben más hatása van. Főleg a fejlődő országok kis 
légitársaságait fogja kizárni a rendszerből. Mindenesetre mindkét eltérés részben ugyanazokat 
az üzemeltetőket érinti.  Az előadó javasolja a Tanács által javasolt „de minimis” záradék 
kiigazítását, valamint hogy az ne a járatok számán, hanem a CO2-kibocsátáson alapuljon, 
mivel a hangsúly a környezeti hatáson van.

9. A legkülső régiók

A Parlament két módosítást fogadott el a legkülső régiók szükségleteinek figyelembevétele 
érdekében. Az árverésből származó bevételek egy részét a legkülső régiók lehetséges 
problémáinak kezelésére kell fordítani és az engedélyek kiosztásánál figyelembe kell venni 
különleges helyzetüket. A Tanács elutasította ezt a két javaslatot, ezzel szemben eltérést 
vezetett be a legkülső régiók közötti egyes járatok esetében. Meg kell vizsgálni, hogy e 
javaslat problémát okozhat-e a nemzetközi vita során. Az előadó ragaszkodik a Parlament első 
olvasatban ismertetett álláspontjához, mely a következőket jelentené:  nincs eltérés, viszont a 
bevételek és a kibocsátási egységek elosztásakor figyelembe veszik a legkülső régiók 
szükségleteit. 

10. Tartalék a növekedés és az új szereplők számára

A Parlament tartalékot kért az új szereplők és a gyorsan terjeszkedő légitársaságok számára. 
A Tanács elfogadta ugyan a javaslatot, de jelentős mértékben módosította. Az előadó úgy 
véli, hogy ebben az esetben elfogadható a közös álláspont.

11. Az árverésből származó bevételek

A Tanács és a Parlament közötti talán legnagyobb véleménykülönbség abban mutatkozik, 
hogy hogyan kellene eljárni az árverésből származó bevételeket illetően. A Parlament 
támogatta a Bizottság javaslatát, mely egyértelmű célokhoz köti a bevételeket, és több 
lényeges elemmel egészítettük ki a Bizottság javaslatát, mint például a környezetbarát 
szállítási módokra vonatkozó adók csökkentése és a környezetbarát technológiával készült 
repülőgépek gyártásával kapcsolatos kutatásokba történő beruházások.  A Tanács figyelmen 
kívül hagyta a Parlament módosítását, és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy semmiféle célhoz 
kötést nem fogad el.

Az előadó teljes mértékben tudatában van annak, hogy a pénzügyminiszterek számára milyen 
politikai jelentőséggel bír ez a kérdés.
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Másfelől a Parlament álláspontja nagyon indokolt jogi és politikai okokból.

Különösen az alábbi érvekre támaszkodik az előadó a Parlament első olvasatban ismertetett 
módosításának ismételt előterjesztésekor: 

I. Ha az árverésből származó összeg bármiféle célhoz kötés nélkül folyik be a 
nemzeti költségvetésekbe, és nem veszik figyelembe a harmadik országok 
például kiigazítás iránti szükségleteit, akkor politikailag sokkal nehezebb lesz 
megnyerni a harmadik országok támogatását éghajlat-politikánk számára.

II. Ha a rendszer csupán azt eredményezi, hogy a pénzügyminiszterek bevétele nő, 
miközben a környezetbarát módon viselkedő polgárok – vagyis akik repülőgép 
helyett buszra vagy vonatra szállnak – számára nincsenek előnyök, akkor 
nehezebb megindokolni a szakpolitikát.  A környezetbarát szállítási módok 
esetében az adócsökkentés döntő fontosságú lenne a polgárok arról való 
meggyőzésében, hogy nem pénzt gyűjtünk, hanem környezetvédelmi 
tevékenységeket támogatunk. 

III. Ugyanez vonatkozik a környezetbarát repülőgépekkel kapcsolatos kutatásokba 
és technológiába történő beruházásokra. El kell kerülni azt a benyomást, hogy a 
rendszer elsősorban pénzt gyűjt a pénzügyminiszterek számára, nem pedig a 
valós problémák megoldására összpontosít.
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