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RÖVID INDOKOLÁS

2005. január 1-jén kezdte meg működését az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi 
rendszere, amely az EU éghajlat-politikájának fő mozgatórugója és egyik legfontosabb 
eszköze, mivel gazdaságilag hatékony módon képes abszolút értékben kibocsátáscsökkentést 
elérni. Az irányelv módosítását a Bizottság az Európai Tanács felkérése nyomán készítette el 
a kibocsátás-kereskedelmi rendszer biztonságának és kiszámíthatóságának növelése 
érdekében. Az irányelv különösen a tüzelőberendezésekre vonatkozó értelmezés kodifikálását 
célozza meg annak érdekében, hogy véget vessen az irányelv tárgyi hatálya körüli 
következetlen alkalmazásnak, amelyet a 2013 utáni időszakra új ágazatokra és gázokra 
kellene kiterjeszteni. Az üvegházhatást okozó gázok kereskedelme elsősorban a nemzeti 
kormányokat és az országok regionális csoportosulásait érinti. Első látásra ez nem érinti 
közvetlenül a helyi hatóságokat. Ez azonban nagyon szűk látókörre vallana, mivel a piacon 
megjelenő tüzelőberendezések egy-egy tagállam egyik vagy másik régiójában találhatók meg, 
és ezek a változó energiaforrásokhoz való alkalmazkodó készségük hatékonysága, valamint az 
üvegházhatásúgáz-piactól való függőségük és a piacon való folyamatos kereskedelmük 
tekintetében közvetlen hatással lesznek a helyi környezetre, a gazdasági fejlődésre, a 
társadalmi kohézióra és a foglalkoztatottsági szintre.

A Bizottság javaslata a nemzetközi egyezmények szerves részét képező, műszaki jellegű, 
aprólékos dokumentum.

Amint arra Hübner biztos már többször is rámutatott, az új szabályok értelmében és a 2007–
2013 közötti időszak során az európai regionális fejlesztési politika fontos szerepet játszik a 
fenntartható, versenyképes és biztonságos energia finanszírozásában és támogatásában. A 
2007–2013 közötti programozási időszakban a kohéziós politika a jelenleginél is nagyobb 
mértékben fog hozzájárulni a biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaforrások biztosítása 
által jelentett kihívással való szembenézéshez. Konkrét pénzügyi értelemben „a kohéziós 
politika keretében a megújuló energia és az energiahatékonyság területén történő 
befektetésekre 15,2 milliárd euró támogatás jutott”.

Figyelembe véve e hatalmas beruházásokat, valamint azért, hogy lehetőséget teremtsenek az 
érintett régiók számára az uniós strukturális alapokból finanszírozott befektetések és a 
területükön található, hasonló beruházásokból részesülő tüzelőberendezések teljesítménye 
közötti kapcsolat felügyeletére, az előadó azt javasolja, hogy a regionális fejlesztési alapokért 
felelős regionális hatóságokat és a helyi közigazgatási szerveket tájékoztassák:

 a területükön megtalálható berendezésekkel történt kereskedelmi műveletekről; hogy a 
regionális alapból származó, a létesítményüzemeltető cégek támogatására szánt 
kiadások hatásvizsgálatát elvégezhessék annak érdekében, hogy az általuk használt 
technológiát tisztává, illetve megújuló energiaforrásokat felhasználóvá alakítsák át.

A Parlament nemrég rámutatott arra, hogy számos uniós térség – különösen azok, amelyek fő 
bevétele a turizmusból származik – rendkívüli mértékben függ az olcsó légi közlekedéstől e 
rendkívül fontos iparág folyamatos sikere érdekében. Így Ciprus, Görögország, Málta és az 
Unió legkülső régiói az éghajlatváltozás hatásait enyhítő hatékony intézkedések és a 
fenntartható olcsó légi közlekedés közötti megfelelő egyensúly biztosításában érdekeltek.
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Az első kereskedelmi időszak legfrissebb tapasztalatai azt mutatták, hogy az engedélyek 
árában drámai különbségek lehetnek, ami bizonytalanságot okoz azok számára, akik az 
energiamegtakarításba vagy a megújítható projektekbe való befektetést fontolgatják, ez pedig 
kevésbé vonzóvá teszi az ilyen befektetéseket.  Az új rendszerbe bele kell tartozniuk olyan 
intézkedéseknek, amelyek megnehezítik a spekulációt, aminek az élelmiszerpiactól az 
olajpiacig szerzett tapasztalataink alapján rendkívül káros hatásai lehetnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Ezért az 
árverés útján történő értékesítésnek kell a 
kiosztás alapelvének lennie, tekintettel 
arra, hogy az árverés útján történő 
értékesítés a legegyszerűbb és egyben a 
leghatékonyabbnak tartott rendszer. Ez a 
módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 
azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak.

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. A 
referenciaértékeken és a tényleges 
termelésen alapuló ingyenes kiosztás a 
gazdasági szempontból leghatékonyabb 
rendszer, amely biztosíthatja az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológiákhoz 
és a csökkentési célok eléréséhez 
szükséges ösztönzők kitűzését. Ez a 
módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 
azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak.

Indokolás

Olyan költséghatékony és hatékony kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozásához, amely 



AD\734965HU.doc 5/29 PE406.005v02-00

HU

minimális költséggel, ténylegesen segít elérni a kibocsátáscsökkentési célokat, nem az árverés 
a legmegfelelőbb módszer. A referenciaértékeken és a tényleges termelésen alapuló kiosztás 
jobb, mert minimáis költségek mellett teszi lehetővé az ökológiai hatékonyságot, amint azt az 
IFIEC-nek készített legújabb ECOFYS-tanulmány is bizonyítja.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14)  Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra 
történő csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió 
gazdaságának kis szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasággá történő átalakítása során a 
Közösségen belüli versenytorzulás 
kiküszöbölésének és a legnagyobb 
mértékű gazdasági hatékonyság 
biztosításának célkitűzései nem 
egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban 
részesüljenek az egyes tagállamokban. 
Ezért más mechanizmusokat kell 
kidolgozni a viszonylag alacsony egy főre 
jutó jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-
át az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a

törölve
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kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így 
annak az alacsonyabb jövedelmi szinttel 
és nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 
0,7%-át.

Indokolás

Ez a kiigazítás szükséges a referenciaértékek rendszerének elfogadásához.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás során kifejtett jelentős 
erőfeszítésekre, helyénvaló, hogy a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevétel legalább 
20%-át kötelezően a következőkre 
használják fel: az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
finanszírozása, megújuló energiaforrások 
kifejlesztése az Európai Unió azon 

törölve
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kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió 
azon kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal növeli 
az energiahatékonyságot, hozzájárulás a 
globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alaphoz, az erdőirtás 
megakadályozására és a fejlődő 
országokban megvalósítandó 
alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 
villamosenergia-árak lehetséges 
emelkedésének hatása az alacsony és 
közepes jövedelemmel rendelkező 
háztartásokban. Ez az arány jelentősen 
alatta marad az állami hatóságoknak az 
árverés útján történő értékesítés során 
elért nettó bevételre vonatkozó 
várakozásainak, figyelemmel a társasági 
adóból származó bevétel lehetséges 
csökkenésére. Ezen túlmenően a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételt a 
közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek 
fedezésére kell fordítani. Rendelkezéseket 
bevezetni az árverés útján történő 
értékesítésből származó pénzeszközök 
fenti célú felhasználásának nyomon 
követéséről. Ez a bejelentés nem mentesíti 
a tagállamokat a Szerződés 88. cikkének 
(3) bekezdésében megállapított, az egyes 
nemzeti intézkedések bejelentésére 
vonatkozó kötelezettségük teljesítése alól. 
Az irányelv nem vetíti előre az állami 
támogatásokkal kapcsolatos, a Szerződés 
87. és 88. cikkének megfelelően 
lefolytatható, jövőbeni eljárások 
eredményét.

Indokolás

Ez a kiigazítás szükséges a referenciaértékek rendszerének elfogadásához.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Következésképpen 2013-tól
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, 
továbbá a szén-dioxid-elkülönítésre és -
tárolásra nem adható ingyenes kiosztás, 
mivel ezt a tevékenységet azzal kell 
ösztönözni, hogy a tárolt kibocsátások 
ellenében nem kell kibocsátási egységeket 
leadni. A verseny torzulásának 
megakadályozása érdekében a 
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
rendszerekben előállított hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek akkor, ha a más ágazatok 
létesítményei által előállított ilyen hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásra került 
sor.

(16) A kibocsátási egységek kereskedelme 
olyan eszköz, amely segíthet minimális 
költségek mellett elérni a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése terén kitűzött 
célokat. A referenciaértékeken és a 
tényleges termelésen alapuló ingyenes 
kiosztás megfelelő ösztönzést jelent a 
hatékonyság növelésére. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszernek a 
részt vevő létesítményekre és közvetve a 
fogyasztókra háruló költségei ily módon 
korlátozhatók azokra a pénzügyi 
igényekre, amelyek a szén-dioxid-
kibocsátásnak a kitűzött célok szintjére 
történő csökkentéséhez szükségesek. A 
kvótákban engedélyezett kibocsátás ezért 
nem jár költségekkel a Közösségre nézve. 
Ám költségek fognak jelentkezni amint 
egy jövőbeni szigorúbb csökkentési 
célkitűzés lép majd életbe. Egy ilyen 
korlátozás egyáltalán nem teszi kockára a 
klímaváltozással kapcsolatos politika 
céljait. A kibocsátási célkitűzés elérése 
biztosítható a referenciaértékek helyes 
meghatározásával. Az a lehetőség, hogy a 
későbbi években kiigazítsák a 
referenciaértékeket, ténylegesen lehetővé 
teszi a teljes kibocsátáscsökkentési cél 
elérését. Következésképpen 2013-tól
valamennyi ágazatra és a teljes időszakra 
nézve a referenciaértéken és a tényleges 
termelésen alapuló ingyenes kiosztást kell
főszabályként alkalmazni.

Indokolás

Olyan költséghatékony és hatékony kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozásához, amely 
minimális költséggel, ténylegesen segít elérni a kibocsátáscsökkentési célokat, nem az árverés 
a legmegfelelőbb módszer. A referenciaértékeken és a tényleges termelésen alapuló kiosztás 
jobb, mert minimáis költségek mellett teszi lehetővé az ökológiai hatékonyságot, amint azt az 
IFIEC-nek készített legújabb ECOFYS-tanulmány is bizonyítja.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi ingyenes kiosztás a 
2005–2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80%-a, 
amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak. 
Ezt követően az ingyenes kiosztást minden 
évben egyenlő összegekkel kell 
csökkenteni, ami 2020-ban az ingyenes 
kiosztás megszűnését eredményezi.

törölve

Indokolás

A széndioxid árát teljes mértékben be kell építeni a termékekbe annak érdekében, hogy a 
piacot a még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé irányítsuk. Az ingyenes kiosztás torzítja a 
piaci mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés óriási bürokráciát spórolna meg és 
díjazná a legjobban teljesítőket.  A következményes kibocsátást és az átfogó éghajlatváltozási 
nemzetközi megállapodás tekintetében kötelezettséget nem vállaló országokból az európai 
termelésre nézve okozott tisztességtelen versenyt a külföldi kibocsátási egységek 
importkövetelményével kell semlegesíteni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére ingyenesen kiosztott 
mennyiséget a Közösség egészére 
kiterjedő, összehangolt szabályok
(hivatkozási rendszer) szerint kell 
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kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására.
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek 
egyre növekvő hányadát árverés útján 
értékesítik. A kiosztandó mennyiségeket a 
piac megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő 
piacain. Az említett szabályoknak az 
átmenetileg ingyenes kiosztásban 
részesülő meglévő létesítményekkel 
azonos tevékenységet folytató új 
kibocsátókra is vonatkozniuk kell. A belső 
piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján 
kell értékesíteni.

meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra.
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a nem 
hatékony létesítményekből származó
kibocsátás növelését.

Indokolás

Az elvi kiosztási mechanizmusnak a tényleges ágazati termelésen alapuló referenciaértékekre 
kell támaszkodnia. Ezért nincs szükség semmilyen további rendelkezésre – például az új 
kibocsátókat illetően –, ezeket törölni kell. A referenciaértékeken és a tényeleges termelésen 
alapuló kiosztás lehetővé teszi, hogy a hatékony hőtermelők növekedjenek a nem hatékony 
hőtermelők rovására, ám az átfogó klímapolitika javára.

Módosítás 7
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség
referenciaértéken alapuló ingyenes
kiosztási rendszert is elfogad az adott 
feltételeket teljesítő ágazatoknál és 
alágazatoknál.
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mennyisége.

Indokolás

A legjobb rendelkezésre álló technológián alapuló referenciaérték-rendszer a 
legköltséghatékonyabb és legeredményesebb megoldás.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb
2009. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében.
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ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

Indokolás

A referenciaértékek rendszerének elfogadása a következményes kibocsátás kockázatának 
minimálisra csökkenéséhez fog vezetni. Nem érthető azonban, hogy a következményes 
kibocsátás által esetleg érintett ágazatok azonosítása miért csak 2010-re van előírányozva. Ez 
egyszerűen késleltetné a szükséges beruházásokat. Egy évnek elegendőnek kell lennie a 
Bizottság számára a döntéshozatalhoz.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel.
Azaz a kibocsátási egységek 80%-át 2013-
ban ingyenesen kell kiosztani oly módon, 
hogy ezt követően a légi közlekedésre 
vonatkozó ingyenes kiosztás évente 
egyenlő összegekkel csökkenjen, majd 
2020-ban megszűnjön. A Közösségnek és a 

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek tükröznie kell, hogy 
közép- és hosszú távon képes helyettesítő 
tüzelőanyagokat találni. Azaz a 
kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
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tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét. A Bizottságnak az összes 
szükséges intézkedést el kell fogadnia, 
hogy enyhítse az Európai Uniónak az 
ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó, 
földrajzilag távol eső régióira és szigeteire 
(ideértve a kis szigeteken fekvő 
tagállamokat is) és ritkán lakott északi 
területeire gyakorolt lehetséges negatív 
gazdasági és társadalmi hatásokat.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Ennek az irányelvnek 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban kell 
elfogadni. A Bizottságra különösen a 
kibocsátási egységek árverés útján való 
értékesítésére, a kibocsátási egységeknek a
Közösség egészére kiterjedő átmeneti
kiosztására, a kibocsátások nyomon 
követésére, jelentésére és hitelesítésére, a 
hitelesítők akkreditációjára és a 
projektekkel kapcsolatos harmonizált 
végrehajtási szabályokra vonatkozó 
intézkedések elfogadása céljából indokolt 
hatáskört ruházni. Mivel ezen intézkedések 
általános hatályúak, céljuk pedig ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
módosítása és ezen irányelv új, nem 
alapvető elemekkel történő, új 
rendelkezések megállapításával vagy 
módosítással történő kiegészítése, az 

(34) Ennek az irányelvnek 
a végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban kell 
elfogadni. A Bizottságra különösen a 
kibocsátási egységeknek a
teljesítményértékelési rendszer keretében 
történő kiosztására, a kibocsátások 
nyomon követésére, jelentésére és 
hitelesítésére, a hitelesítők akkreditációjára 
és a projektekkel kapcsolatos harmonizált 
végrehajtási szabályokra vonatkozó 
intézkedések elfogadása céljából indokolt 
hatáskört ruházni. Mivel ezen intézkedések 
általános hatályúak, céljuk pedig ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
módosítása és ezen irányelv új, nem 
alapvető elemekkel történő, új 
rendelkezések megállapításával vagy 
módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
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1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Indokolás

Nem lesz átmeneti ingyenes kiosztás, hiszen a teljesítményértékelési rendszert energiaigényes 
iparágak esetében is alkalmazzák. A teljesítményértékelési rendszer keretében árverésre csak 
akkor kell, hogy sor kerüljön, ha egy telep a teljesítményértékelésen kívülre esik.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont
2003/87/EK irányelv
9a cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben termelésnövekedés 
következtében egy meghatározott ágazat 
üzemben tartóinak a 10a. cikk (2) 
bekezdésének második mondatával 
összhangban kiosztott többletegységek 
meghaladják az utólagos módosításnak 
megfelelően az azon ágazat üzemeltetői 
által termeléscsökkenés következtében 
visszatérített egység összegét, ezen ágazat 
referenciaértékeit csökkentik az egyensúly 
felborulásának évét követő évben 
összhangban a [23. cikk (3)bekezdésével] 
biztosítva a 9. cikk hatálya alá tartozó 
átfogó kibocsátáscsökkentés elérését. E 
célból az illetékes hatóságok minden év 
április 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, 
hogy a kibocsátási egységek mennyiségét 
túllépték-e vagy nem.

Indokolás

A tényleges termelésre utólagos módosítással kibocsátott ingyenes egységek révén biztosítják 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén kitűzött célokat és biztosítják a hatékony 
növekedést, valamint elkerülik a váratlan nyereséget (ahogy az IFIEC-módszerről készített 
ECOFYS-tanulmány mutatja). Megnövekedett termelés esetében az utólagos módosítás egy 
évig együttjárhat többletegységek kiosztásával. Az átfogó célkitűzések elérését azonban 
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biztosítani kell. Ezért, ha a kiosztott egységek meghaladják a terveket, a különböző 
referenciaértékeket lefelé kell kiigazítani a 23. cikk (3) bekezdésével összhangban felállítandó 
korrekciós mechanizmusnak megfelelően.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk
Kibocsátási egységek értékesítése árverés 

útján

1. A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.
2. Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:
a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;
b) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át – a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.
Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 

törölve
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rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.
3. A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át 
a következő célokra kell felhasználni:
a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, 
valamint a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;
b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;
c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;
e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;
f) a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, 
például az energiahatékonyság és a 
hőszigetelés javítására; és
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g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.
4. A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.
5. Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az ETS-en belüli árverezés jelenti a legmagasabb költségeket valamennyi fogyasztó számára, 
anélkül, hogy előnyökkel járna a CO2-kibocsátás csökkentése terén. Ez nem kevesebbet jelent, 
mint hogy a fogyasztók fizetnék az új CO2 adót. Nem szabad az ETS-t árverezésre alapozni 
annak érdekében, hogy megspóroljunk az uniós fogyasztóknak akár évi 55 milliárd eurót és a 
villamos energia árait 20 – 30 €/MWh-val alacsonyabban tartsuk, az ETS megkérdőjelezése 
nélkül. A hivatkozási rendszereken és tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás 
költséghatékony és ökológiailag eredményes eszközt nyújt.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel (1) 2013-tól a tagállamok a kibocsátási 
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összhangban a Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

egységeket teljes egészében ingyenesen 
osztják ki a teljes időszakra. A (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban a Bizottság 2009. 
június 30-ig közösségi szintű, teljes 
mértékben harmonizált végrehajtási 
intézkedéseket fogad el a kibocsátási 
egységek harmonizált kiosztására 
vonatkozóan.

Ezeket az intézkedéseket, mivel ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a [23. cikk (2) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Ezeket az intézkedéseket, mivel ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a [23. cikk (2) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni. Az 
irányelv alkalmazási körébe tartozó 
ágazatok meghatározása azonban 
központi kérdés, ezért bárminemű 
vonatkozó módosítás rendelet tárgyát 
képezi.

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az 
üvegházhatású gázok elkülönítését és 
tárolását. Villamosenergia-termelés 
céljából ingyenesen nem osztható ki 
kibocsátási egység.

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat.

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor 
kerülhessen sor, ha az az egyezményre 
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figyelemmel teljes mértékben indokolt.

Indokolás

A kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítése szükségtelen a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése terén kitűzött uniós célok eléréséhez; az energaiárak jelentős 
növekedését vonná maga után, ártana az ipar versenyképességének és visszaszorítaná a 
fogyasztók vásárlóerejét.  A legjobb opció a közösségi szintű referenciaértékekhez kapcsolódó 
ingyenes kiosztás utólagos módosítással (figyelembe véve a tényleges termelést).

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

(2) A létesítményeknek annyi egységet 
fognak kiosztani, amennyi megfelel a 
becsült átlagos éves termelési volumen 
számtani közepének, a létesítmény 
vonatkozó referenciaértékének, valamint 
az üzembe helyezéstől számítva a kiosztási 
időszakon belül a naptári évek számának. 
Amennyiben a termelés volumene 
bármelyik naptári évben eltér a becsült 
átlagos éves termeléstől, az üzemben tartó 
a termelés csökkenése esetén a következő 
naptári év április 30-ig a csökkent 
termelési volumen és a létesítménynek 
kiosztott referenciaérték szorzatának 
megfelelő egységet térít visszaaz illetékes 
hatóságnak , . A termelés növekedése 
esetén kérelemre és a rákövetkező év 
április 30-ig az illetékes hatóság a fenti 
számítás alapján további egységeket oszt 
ki. A referenciaértékeket a [ 23. cikk (3) 
bekezdésében] említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell meghatározni. 
Figyelembe kell venni a szóban forgó 
létesítmény műszaki csökkentési 
potenciálját. A referenciaérték 
meghatározásakor a folyamathoz 
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kapcsolódó műszakilag elkerülhetetlen 
kibocsátás nem kerül levonásra. Ugyanez 
érvényes az elkerülhetetlen 
hulladékgázokra. Hulladékgáz 
üzemanyagként való használatakor a 
hulladékgázt generáló létesítmény 
üzemben tartójának kell az egységeket 
kiosztani az ezen bekezdésben alkalmazott 
elosztási elveknek megfelelően.

Indokolás

A kibocsátási egységeket a közösségi szintű referenciaértékeknek és a tényleges termelés 
utólagos módosításának megfelelően ingyenesen kell kiosztani. Ez az elosztási módszer az 
egész gazdaság számára működő és költséghatékony eszközt biztosít az éghajlatváltozás 
visszaszorítására. Az elosztási modellt az új (2) bekezdés mutatja be.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a) Amennyiben bizonyos termékekre 
vagy folyamatokra [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban nem rögzítettek 
referenciaértékeket, a szóban forgó 
létesítménynek a második ETS 
kereskedelmi időszakra megállapított és a 
9. cikknek megfelelően a lineáris 
együtthatóval kiigazított éves átlagos 
kiosztásával összhangban osztanak ki 
kibocsátási egységeket. A szóban forgó 
létesítmény műszaki csökkentési 
potenciálját figyelembe kell venni.

b) Ha egy termék vagy folyamat nem 
tartozik a második ETS kereskedelmi 
időszakba, a kibocsátási jogok korábbi 
kibocsátások alapján történő 
átengedésének (grandfathering) elvét kell 
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alkalmazni.

Indokolás

Idáig nem minden terméknek és folyamatnak tudtak referenciaértéket adni . Például a 
megkülönböztetett termékek részesedése az ETS alá eső kibocsátásból kicsi. Az ilyen 
létesítmények számára a korábbi kibocsátások alapján kell garantálni a szén-dioxid-
egységeket.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A villamosenergia-termelők az általuk 
a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

(3) A 2004/8/EK irányelv értelmében a 
magas hatékonyságú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-előállító 
létesítményeknek meghatározatlan időre, 
referenciaértékek alapján ingyenes 
kiosztásban részesülnek hő- és 
villamosenergia-előállításukra.

Indokolás

A magas hatékonyságú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) a környezetvédelem 
szempontjából elsőrendű. A 2004/8/EK irányelv megköveteli és támogatja a magas 
hatékonyságú CHP megtartását és kiterjesztését. Értelmetlen lenne további terhet róni az 
árverés útján történő értékesítés eredményeként. Sok esetben a tagállamok fellépése a CHP-
létesítmények előmozdítására kárba veszne, a meglévő CHP termelése csökkenne, jövőbeli 
bővítés nem valósulna meg. Ha a villamosenergia-termelésben az árverés útján történő 
értékesítést elvi kiosztási mechanizmusként használnák, a CHP-nek az árverés útján történő 
értékesítésen kívül hagyása támogatná a környezetvédelmet.

Módosítás 17
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.

törölve

Indokolás

A CO2-kibocsátás villamosenergia-termelőknek történő árverezése szükségtelen és jelentős 
költségterhet jelent a fogyasztókra. A hivatkozási rendszerek és a tényleges termelés alapján 
történő ingyenes kiosztási mechanizmus hatékonyabb ETS-t jelent.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

törölve

Indokolás

Az ETS-en belüli árverezés jelenti a legmagasabb költségeket valamennyi fogyasztó számára, 
anélkül, hogy előnyökkel járna a CO2-kibocsátás csökkentése terén. Ez nem kevesebbet jelent, 
mint hogy a fogyasztók fizetnék az új CO2 adót. Nem szabad az ETS-t árverezésre alapozni 
annak érdekében, hogy megspóroljunk az uniós fogyasztóknak akár évi 55 milliárd eurót és a 
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villamos energia árait 20 – 30 €/MWh-val alacsonyabban tartsuk, az ETS megkérdőjelezése 
nélkül. A hivatkozási rendszereken és tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás 
költséghatékony és ökológiailag eredményes eszközt nyújt.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

törölve

Indokolás

Az ETS-en belüli árverezés jelenti a legmagasabb költségeket valamennyi fogyasztó számára, 
anélkül, hogy előnyökkel járna a CO2-kibocsátás csökkentése terén. Ez nem kevesebbet jelent, 
mint hogy a fogyasztók fizetnék az új CO2 adót. Nem szabad az ETS-t árverezésre alapozni 
annak érdekében, hogy megspóroljunk az uniós fogyasztóknak akár évi 55 milliárd eurót és a 
villamos energia árait 20 – 30 €/MWh-val alacsonyabban tartsuk, az ETS megkérdőjelezése 
nélkül. A hivatkozási rendszereken és tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás 
költséghatékony és ökológiailag eredményes eszközt nyújt.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

törölve
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Ezt az intézkedést, mivel ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozik, a [23. cikk (3) bekezdésében] 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.
Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen: 
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Indokolás

Az ETS-en belüli árverezés jelenti a legmagasabb költségeket valamennyi fogyasztó számára, 
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anélkül, hogy előnyökkel járna a CO2-kibocsátás csökkentése terén. Ez nem kevesebbet jelent, 
mint hogy a fogyasztók fizetnék az új CO2 adót. Nem szabad az ETS-t árverezésre alapozni 
annak érdekében, hogy megspóroljunk az uniós fogyasztóknak akár évi 55 milliárd eurót és a 
villamos energia árait 20 – 30 €/MWh-val alacsonyabban tartsuk, az ETS megkérdőjelezése 
nélkül. A hivatkozási rendszereken és tényleges termelésen alapuló ingyenes kiosztás 
költséghatékony és ökológiailag eredményes eszközt nyújt.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására; 

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 

törölve
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importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.”

Indokolás

A teljesítményértékelési rendszer révén e nehézségek nagy része megoldódik. Az erősen 
növekvő energiaárak fényében a referenciaérték támogatja a hatékonyabb technológiákba 
való beruházási tevékenységet. Ez is előny a versenyképesség szempontjából.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2011. szeptember 30-ig minden tagállam 
közzéteszi és megküldi a Bizottságnak a 
területén lévő, ezen irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények jegyzékét, valamint a 
10a. cikk (1) bekezdésében előírt 
szabályokkal összhangban elvégzett 
számítás alapján a területén lévő 
létesítmények részére egyenként 
esetlegesen ingyenesen kiosztani kívánt 
kibocsátásiegység-mennyiséget.

(1) 2011. szeptember 30-ig minden 
tagállam közzéteszi és megküldi a 
Bizottságnak a területén lévő, ezen 
irányelv hatálya alá tartozó létesítmények 
jegyzékét, valamint a 10a. cikk (2) 
bekezdésében előírt szabályokkal 
összhangban elvégzett számítás alapján a 
területén lévő létesítmények részére 
egyenként esetlegesen ingyenesen 
kiosztani kívánt kibocsátásiegység-
mennyiséget.

Indokolás

Ez a kiigazítás szükséges a referenciaértékek rendszerének elfogadásához.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
biztosítaniuk kell, hogy a regionális 
hatóságok a körzetükben megtalálható 
létesítményekre vonatkozó fontosabb 
információkhoz hozzájussanak, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
létesítményüzemeltetők támogatására 
szánt kiadások hatásvizsgálatát 
elvégezhessék annak érdekében, hogy az 
általuk használt technológiát tisztává, 
illetve megújuló energiaforrásokat 
felhasználóvá alakítsák át.
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