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RÖVID INDOKOLÁS

A klímaváltozás kezelése és az alacsony mennyiségű széndioxidot kibocsátó társadalomra 
való áttérés kulcsfontosságú globális prioritás. Ezt tükrözi a tény is, hogy a Parlament 
létrehozott egy kifejezetten az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságot. A Tanács 
2007. tavaszi csúcstalálkozójának következtetései és a Parlament korábbi állásfoglalásai 
alapján a Bizottság 2008 januárjában rendkívül ambiciózus csomagot terjesztett elő, amely 
szerint 2020-ig legalább 20%-os csökkenést fog elérni az EU-ban az üvegházhatású gázok 
kibocsátása terén, és azt 30%-ra emeli egy átfogó nemzetközi megállapodás esetén. Ez a 
hatalmas ugrás Európa politikai döntéshozatali folyamatában kristálytiszta jelzés a többi 
ország számára, hogy az EU komolyan elkötelezett az éghajlatváltozással szembeni küzdelem 
iránt.

Az EU 2005-ben indított kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS) a világ legnagyobb, 
kibocsátáskereskedelem elvén alapuló szén-dioxid-csökkentési kötelezettségvállalása, amely 
több tízezer szereplőt ölel fel. Ez az EU éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontjának alapja. 
Fontos gazdasági hajtóerő is egyben. Az EU ETS alá tartozó cégek közül sokan ezt az egyik 
legfontosabb kérdésnek tekintik hosszú távú döntéshozatalukban, amelynek erőteljes, illetve 
közepes hatása van az innovatív technológiák kifejlesztésére.1 A pénzügyi intézmények egyre 
inkább komoly, működő és fontos piacnak tekintik az EU ETS-t.

Az EU ETS első két fázisa bebizonyította, hogy a kibocsátási egységek életképes belső piaca 
képes a szénre többletárat rakni. Ezek azonban nem voltak problémáktól mentesek. A nemzeti 
kiosztási tervek rendszerétől való függés a szén-dioxid árának zuhanásához vezetett a 
tagállamok túlzott kiosztásai, sok áramtermelő indokolatlanul gyors nyereségcsökkenése, a 
nemzeti kiosztások különbségei által az EU-n belül okozott tisztességtelen verseny és a piaci 
szereplők bizonytalansága miatt. Ezekkel a problémákkal foglalkoztak az EU ETS átfogó 
felülvizsgálata során, amelyet a Kiotói Jegyzőkönyvet követő nemzetközi tárgyalások 
árnyékában végeztek el. A Bizottság 2008. januárban tette közzé a felülvizsgált EU ETS-re 
vonatkozó javaslatot.

Az előadó üdvözli az EU ETS javasolt felülvizsgálatát. Először is a kibocsátási egységek 
teljes számára vonatkozó, EU-szerte egységes korlátozás bevezetésével (beleértve egy 
egységes, új piaci belépőkre vonatkozó tartalékot), a kiosztási módszer harmonizálásával 
(elvileg árverezés – a nem áramtermelő ágazatok esetében a szabad kiosztás fokozatos 
kiiktatása), valamint kulcsfontosságú definíciók meghatározásával (például az égetőművek 
kapcsán) a javaslat nagyobb harmonizációhoz és egyenlőbb feltételekhez vezet. Másodsorban 
a rendszer kiszámíthatóságát növeli egy hosszabb kiosztási időszak meghatározása és a 
korlátozás szintjének egyenletes, kiszámítható csökkentése. Harmadrészt a hatály új 
iparágakra (pl. alumínium- és ammóniagyártókra), illetve új gázokra (dinitrogén-oxid és 
perfluor-karbonok) történő kiterjesztése révén, több lehetőséget teremt a kibocsátások 
költséghatékony csökkentésére. Végül a javaslat csökkenteni fogja az adminisztratív terheket 
(különösen a kis- és középvállalkozások számára) azáltal, hogy kimaradási lehetőségeket 
biztosít a kis üzemek részére.

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005 
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A javaslat megszilárdítása és a rendszer még működőképesebbé és hatékonyabbá tétele 
érdekében azonban számos elemet meg kell változtatni. Ezen változások legtöbbjének célja, 
hogy csökkentse a bizonytalanságot, és növelje a rendszer kiszámíthatóságát. Ez alapvető 
fontosságú környezetvédelmi szempontból, mivel a bizonytalanság káros a kibocsátás 
csökkenését – például energiahatékonyság vagy a régi kapacitás megújítása révén –
eredményező jövőbeli beruházások tervezése szempontjából.

A leghatékonyabb szereplők jutalmazása
Az energiahatékonyság az alacsony mennyiségű széndioxidot kibocsátó társadalom 
megvalósításához szükséges erőfeszítések alapja. Ezért ha az egységeket nem osztják ki 
ingyen, fontos, hogy ne a korábbi tapasztalatok alapján osszák őket ki (valójában a piacon 
lévőket támogatva), hanem a legjobb rendelkezésre álló gyakorlatok, illetve a legjobb 
rendelkezésre álló technológiák alapján. A kibocsátási egységek leghatékonyabb mutató(k) 
alapján történő kiosztásával a rendszer azon energiahatékony cégeket jutalmazza, amelyek 
környezetbarát termelési folyamatokba ruháztak be. Az ipar számára létfontosságú a közös 
munka e mutatók lehető leghamarabb történő kialakítása érdekében, mivel ha nincsenek 
harmonizált referenciaértékek, akkor nem szabad ingyenes kiosztást végrehajtani. Az 
energiahatékonyság a kibocsátáscsökkentés, illetve az energiaellátás biztonságának növelése 
és a versenyképesség legköltséghatékonyabb és leggyorsabban hozzáférhető eszköze. Már 
egy sor energiahatékony technológia létezik, amelyek rövid átfutási idővel bevezethetők. A 
jövőben az EU ETS-t egy harmonizált „fehér tanúsítványrendszerrel” lehetne összekötni, 
amely az energiamegtakarítást és az energiahatékonyságot támogatja. Fontos, hogy a 
Bizottság megfelelően megfontolja e lehetőségeket.

Árverési bevételek
Becslések szerint az egységek árverezéséből eredő bevételek évente legalább 33 milliárd eurót 
tesznek ki (csak az áramtermelő ágazatra vonatkozó árverést és viszonylag szerény szén-
dioxid árat figyelembe véve)1. A javaslatban ezek a bevételek a tagállamok költségvetésébe 
kerülnek, azzal a „morális kötelezettséggel”, hogy azok egy részét a tágabb értelemben vett 
éghajlatváltozás kezelésére fordítják. Ez azonban nem eléggé erélyes, és ahhoz vezethet, hogy 
a bevételek „eltűnnek” a nemzeti költségvetésben. Elvesztegetett lehetőség lenne, ha ezt a 
pénzt nem kibocsátáscsökkentésre és a fejlődő országok támogatására használnák fel, 
lehetőleg uniós szinten.

Bennfentes információk és piaci manipuláció
Egy átlagos héten több mint 10 millió egységgel folyik kereskedelem, ami sok milliárd euró 
értékű piacot eredményez. Ezen egységek jogi természete azonban nem tisztázott. Egyes 
országok pénzügyi eszköznek tekintik, amelyek kereskedelmét a pénzügyi hatóság felügyel, 
míg más országok normális árucikknek tartják, és csak származékaikat kezelik pénzügyi 
eszköznek.2 A piac manipulációja és a bennfentes kereskedelem elkerülése érdekében fontos 
annak megfontolása, hogy a pénzügyi piacok szabályait hogyan alkalmazzák a kibocsátási 
egységek kereskedelmére. Hasonló szabályok alkalmazása révén a piaci árképzés sokkal 
inkább a piaci szempontból releváns információkon fog alapulni, semmint versenyellenes 
spekuláción, például fedezeti alapok vagy független vagyonalapok részéről. Emellett a 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change". Policy 
Department on Budgetary Affairs, European Parliament, 2008.
2 A kibocsátáskereskedelmi irányelv tagállamok általi alkalmazása, Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2008
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bizalmas információk Bizottság és a tagállamok által történő közzétételét szigorúan és 
egyértelműen szabályozni kell, mivel bizalmas piaci adatok kiadásának potenciálisan nagy 
pénzügyi következményei vannak. Ugyanezen szabályokat kell alkalmazni a bizalmas tőzsdei 
információkra.

Következményes kibocsátás
Amíg nincs globális keret, egy túl sok teherrel járó kibocsátáscsökkentési rendszer ahhoz 
vezethet, hogy a cégek az EU-n kívülre viszik termelésüket. Ennek nem csak gazdasági és 
társadalmi következményei lennének, hanem aláásná a környezetvédelmi célokat is, mivel 
ezek a cégek már nem tartoznának ugyanazon kibocsátási ellenőrzések alá. A Bizottság 
elismeri ezt a problémát, azonban elhalasztja a megoldást: 2010-re azonosítják a 
következményes kibocsátásra érzékeny ágazatokat, 2011-re pedig a Bizottság annak 
megelőzését szolgáló lehetséges intézkedéseket javasol (100% ingyenes egységkiosztást 
és/vagy az import bevonását az EU ETS-be). Emellett a sérülékeny ágazatok listáját 
háromévente felülvizsgálják. Az előadó egyértelműen egy globális megállapodást részesít 
előnyben, amely minden érintett cégre és ágazatra kiterjed. Abban az esetben, ha ez a cél nem 
valósul meg, (objektív, igazolható kibocsátáscsökkentési célokat tartalmazó) globális ágazati 
megállapodások lennének a „második legjobb” opció. Ha azonban egyik lehetőség sem 
valósul meg, az EU-nak készenlétben kell tartania egy olyan mechanizmust, amely biztosítja 
azt a biztonságot és kiszámíthatóságot, amely a hosszú távú beruházásokhoz és a 
vagyonportfóliók megújításához szükséges ezen ágazatokban. Figyelemmel arra, hogy a 
rendszer 2013-ban kezdi meg működését, a cégeknek és beruházóknak hosszú távra 
vonatkozóan már korábban biztosan tudniuk kell, hogy az egyes ágazatok hány egységet 
kapnak. Másrészt a nemzetközi tárgyalásokat szükségtelenül hátráltatná, ha az EU most 
meghatározza, hogy mely ágazatok lesznek védettek az ingyenes egységek révén. A legjobb 
módja annak, hogy a piaci szereplők számára a nemzetközi tárgyalások akadályozása nélkül 
nagyobb biztonságot biztosítsanak az, hogy felgyorsítják a Bizottság vizsgálati idejét és 
meghosszabbítják a felülvizsgálatok közötti időszakokat, miközben biztosítják, hogy a 2009. 
decemberi nemzetközi tárgyalások előrelátható befejezése előtt nem kerül sor bejelentésekre.

KKV-k és az adminisztratív teher
A KKV-k hasznára válik, ha kezdeményező szerepet vállalnak és beruháznak az alacsony 
szénfelhasználású technológiákba. A pontos szabályozási környezetnek azonban figyelembe 
kell vennie sajátos helyzetüket. A javaslat lehetővé teszi, hogy a kis (25 MW alatti) 
égetőüzemeket kizárják a rendszerből, ha egyenértékű intézkedésekre kerül sor. Ez a küszöb 
eléggé alacsony. A rendszer alá tartozó összes égetőmű egyharmada viszonylag kicsi (50 
MW), együtt azonban csak a bejelentett összes kibocsátás 2%-át érik el.1 Ezért 
költséghatékonynak tűnik a kis üzemekre vonatkozó küszöböt (például az IPPC küszöbhöz) 
megemelni az e rendszerből való kimaradás érdekében. 

További harmonizáció
Nagyobb jogbiztonság biztosítása és igazi egyenlő feltételek megteremtése érdekében az EU-
ban további harmonizációt kell tervezni. Ez vonatkozik a definíciókra (például a zárásra), de a 
díjakra és a bírságokra is. A hasonló jogsértésekre kiszabott legmagasabb bírságok például 
jelentősen eltérnek a tagállamok között: 600 eurótól 15 millió euróig terjednek.

                                               
1 ugyanez, 7. o.
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Nemzetközi szempontok
Az EU ETS-nek kell az első lépésnek lennie a kibocsátáskereskedelem globális rendszere 
felé. Ezért alapvető fontosságú lehetővé tenni azt, hogy más kereskedelmi rendszereket 
összekössenek az EU ETS-sel és valamennyi lehetséges közösségi eszköz felhasználásával 
ösztönözzék az EU-val határos harmadik országokat, hogy csatlakozzanak az EU ETS-hez. A 
fejlődő országok tekintetében az EU-nak meg kell ragadnia az EU ETS által kínált 
lehetőségeket, hogy segítséget nyújtson ezen országoknak abban, hogy szén szempontjából 
semlegessé váljanak a szükséges beruházások elvégzése, illetve a megfelelő ismeretanyag 
átadása révén.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
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növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő és az 
újonnan iparosodott országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

Indokolás

Tekintettel az újonnan iparosodott országok egyre növekvő részesedésére a kibocsátásban, 
részvételük biztosítását, és nem csak a részvételre való ösztönzésüket kell célként kitűzni. A 
fejlődő országok részvételének biztosítását, és nem csak a részvételre való ösztönzésüket kell 
célként kitűzni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament az 
éghajlatváltozásról tartott bali 
konferencia (COP 13 és COP/MOP 3) 
eredményéről szóló, 2008. január 31-i 
állásfoglalásában emlékeztetett azon 
álláspontjára, miszerint az iparosodott 
országoknak kötelezettséget kell 
vállalniuk arra, hogy üvegházhatású 
gázaik kibocsátását 2020-ra legalább 
30%-kal, 2050-re pedig legalább 60–80%-
kal csökkentik az 1990-es mutatókhoz 
képest. Mivel várható, hogy a 2009-ben 
Koppenhágában tartandó COP 15 
tárgyalások kimenetele pozitív lesz, az 
Európai Uniónak el kell kezdenie 
szigorúbb kibocsátáscsökkentési célokat 
kitűzni 2020-ra és az azt követő időszakra, 
illetve annak biztosítására kell törekednie, 
hogy 2013 után a közösségi rendszer 
szükség esetén lehetővé tegyen szigorúbb 
kibocsátási korlátozásokat az Unió új 
nemzetközi megállapodáshoz való 
hozzájárulásának részeként.
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Indokolás

Fontos hangsúlyozni a Parlament erőteljes ambícióit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 
Ennek elérésének a legjobb módja egy nemzetközi megállapodás, amelyet Koppenhágában 
kell tető alá hozni 2009 végére. Ezt a javaslatot az EU e téren tapasztalható 
elkötelezettségének bizonyítékaként kell tekinteni, és egyben olyan jelzésként is, miszerint az 
EU szigorúbb célértékekre készül, amelyek az új megállapodással lépnek életbe. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal a nemzetközileg 
elismert kiotói referenciaév, az 1990. évi 
szint alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

Indokolás

E számítás alapján a teljes megengedett kibocsátási szint 4,65 milliárd tonna lenne, az 1990-
es érték 20%-os csökkentésének alkalmazása után. 2020-ra az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében nem szereplő ágazatoknak 2,67 milliárd tonnás csökkentést kell elérniük. A 
Bizottság állításaival szemben ez a számítás azt mutatja, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer által lefedett ágazatoknak a 2005-ös szinthez képest 15%-os csökkentést kell 
elérniük.

Módosítás 4
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az élő fák, az erdő és származékai 
nagyon fontos szén-doixid-megkötő és -
tároló forrást jelentenek. Ezenkívül a fa a 
fosszilis energia felváltása révén lehetővé 
teszi az üvegházhatás elleni küzdelmet. 
Következésképpen az erdők valódi 
természetes szén-dioxid-tartályok, ez a 
szén-dioxid azonban a légkörbe kerül az 
erdők kiirtásakor és leégetésekor, ezért 
fontos erdővédelmi mechanizmusokat 
bevezetni a globális felmelegedés 
mérséklése érdekében. 

Indokolás

A földhasználat megváltoztatása (például erdőirtás a trópusi területeken) állítólag a globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-áért felelős. Csak az erdőirtáshoz kapcsolódó éves 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 6 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátásnak felel meg. 

Franciaországban az erdők 15,6 millió tonna szén-dioxidot tárolnak és az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 10 %-át kötik meg. A felváltási érték a becslések szerint 14 millió tonna szén-
dioxid. Erdők és fák nélkül Franciaország 108 millió tonnával, azaz 20%-kal több szén-
dioxidot bocsátana ki.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Tekintettel arra, hogy az erdészeti 
ágazat jelentősen mérsékelni képes a 
globális felmelegedést, ösztönzőket kell 
bevezetni annak modernizálására és 
fejlesztésére, szem előtt tartva az erdők 
egyéb funkcióit is. 

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) 2007. évi jelentése 
szerint „hosszú távon az erdők által tárold szén-dioxid mennyiségének fenntartására vagy 
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növelésére irányuló fenntartható erdőgazdálkodási stratégia – amely ugyanakkor 
fenntartható szintű szálfát, rostot vagy energiát is termel az erdőből – jár a legnagyobb 
fenntartható mérséklő hatással”. Meg kell említeni itt az Európai Parlament 2007. november 
15-i állásfoglalását, amely felszólítja a Bizottságot, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe foglaljon bele bizonyos erdészettel kapcsolatos tevékenységeket is. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 2003/87/EK irányelvet és az azt 
módosító 2004/101/EK irányelvet 
összhangba kell hozni a Kiotói 
Jegyzőkönyv földhasználatra, a 
földhasználat megváltoztatására és 
erdészetre (LULUCF) vonatkozó 
rendelkezéseivel.

Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyv statisztikai célokat állapít meg a B. mellékletben felsorolt ipari 
országok üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozóan. Számos cikk utal a LULUCF-
tevékenységekre, nevezetesen az erdősítésre, az újraerdősítésre, az erdőirtásra, az 
erdőgazdálkodásra, a mezőgazdasági földterületek kezelésére és a legelőgazdálkodásra, 
valamint az újratelepítésre. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A közösségi rendszernek teljes 
mértékben a Kiotói Jegyzőkönyv 
projektjén alapuló mechanizmusokra kell 
épülnie, többek között a LULUCF-
tevékenységeknek a 2003/87/EK irányelv 
és a 2004/101/EK irányelv hatálya alá 
vonása révén.
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Indokolás

A 2003/87/EK irányelvet módosító 2004. október 27-i 2004/101/EK irányelv kizárja 
hatályából az erdészetre és a mezőgazdaságra vonatkozó tevékenységeket.

Az erdészeti ipar és számos környezetvédelmi szervezet támogatja a LULUCF-tevékenységek 
bevonását az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe. Hangsúlyozzák e tevékenységek 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatását, rámutatva, hogy valójában az erdőirtás felelős a 
globális üvegházhatású gázkibocsátás 20%-áért. E tevékenységek bevonásával a nem ipari 
országok fenntartható fejlődését is elő lehetne segíteni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A Bizottságnak a technikai fejlődés és 
a bali konferencián felvetett javaslatok 
fényében fontolóra kell vennie a 
LULUCF-tevékenységek 2003/87/EK 
irányelvbe és 2004/101/EK irányelvbe 
való bevonására irányuló intézkedéseket. 
A Bizottság legkésőbb 2008 végéig 
jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé a témával 
kapcsolatban.

Indokolás

Néhány tagállam bírálta a Bizottságot, amiért az nem indokolta kellőképpen, miért zárja ki a 
LULUCF-tevékenységeket, és sajnálta ezt a döntést, szem előtt tartva ugyanakkor, hogy a 
2007. március 9-i Európai Tanács következtetései és az Európai Parlament 
éghajlatváltozással foglalkozó bali konferenciáról szóló 2007. november 15-i állásfoglalása 
felszólította a Bizottságot a LULUCF-tevékenységek uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
való felvételének fontolóra vételére. E tevékenységek felvétele révén a fejlődő országok nem 
elhanyagolható pénzügyi forráshoz jutnának, melynek révén biztosíthatnák a biológiai 
sokféleség védelmét és a kárt szenvedett erdők helyreállítását. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók, noha az ilyen 
üzemek számára lehetővé kell tenni, hogy 
önkéntes alapon a közösségi rendszeren 
belül maradjanak. A rendszerből kivett 
egy tonnára jutó igazgatási költség 
csökkentése szempontjából – az 
egyszerűbb igazgatás miatt – ez a 
küszöbérték kínálja a viszonylagosan 
legnagyobb nyereséget. Ezen irányelv 
felülvizsgálata során figyelmet kell 
szentelni e küszöbérték módosításának, 
figyelembe véve a kis üzemek összes 
kibocsátáshoz való hozzájárulását, az
adminisztratív terhek súlyát és az 
egyenértékű intézkedések bevezetésével 
nyert tapasztalatot. Az ötéves kiosztási 
időszakokról való áttérés következtében, 
továbbá a biztonság és a kiszámíthatóság 
növelése érdekében rendelkezéseket kell 
megállapítani az üvegházhatású gázok 
kibocsátási engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Indokolás

Fontos folyamatosan keresni a lehetőségeket a kis- és középvállalkozásokra nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentésére, a szükségtelen adminisztrációs költségek és bürokrácia 
elkerülésére, valamint a rendszer hatékonyságának növelésére. Jelenleg a rendszerben részt 
vevő összes létesítmény egyharmada kis létesítmény, amelyek az összes kibocsátás csupán 
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2%-át adják. 

Módosítás 10

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. Ezért az 
árverés útján történő értékesítés lesz a 
kiosztás alapelve, 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 a gyorsan növekvő 
gazdaságoknak. A Bizottságnak nyomon 
kell követnie a szénpiacon zajló 
árveréseket, illetve annak azt követő 
működését e két célkitűzés elérésének 
biztosítására. Ahhoz, hogy az egész 
Unióban közös és következetes 
megközelítés legyen az árverés terén, az 
árverést a Bizottságnak vagy a Bizottság 
által kijelölt illetékes hatóságnak kell 
irányítania. Ez azt is biztosítaná, hogy az 
árverési bevételeket össze lehetne gyűjteni, 
és hatásosabban és hatékonyabban 
lehetne felhasználni.

Indokolás

A vállalkozások által tapasztalt bizonytalanság minimalizálása, a további harmonizáció felé 
való előrelépés és a hatékonyság maximalizálása érdekében az árverést központilag kell 
lebonyolítani. A Bizottságnak továbbá figyelemmel kell kísérnie az árverés hatását, hogy 
biztosítsa, hogy az valóra váltja az ígért előnyöket.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szénpiac és a villamosenergia-
piac szabályos működésének biztosítása 
érdekében a 2013-tól megvalósuló 
kiosztások árverése legkésőbb 2011-ben 
kezdődjön el, és jó előre meghatározott, 
egyértelmű és objektív szabályokra 
támaszkodjon.

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a szénpiac korszerűen, hatékonyan és kellő likviditással működjön a 
villamosenergia-piac hatékony működésének támogatása érdekében. Mivel ezt a piacot a 
határidős szerződések jellemzik, a tulajdonképpeni árverésnek jóval a kiosztási periódus előtt 
el kell kezdődnie. Az árverés szabályait és a részletes szervezési előkészületeket minél 
hamarabb közzé kell tenni, hogy a vállalatok optimalizálni tudják licitálási stratégiáikat. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Bizottságnak tovább kell 
vizsgálnia, hogy milyen más módon 
mozdíthatók elő a kibocsátás 
szempontjából leghatékonyabb és a 
leginkább energiahatékony gyakorlatok a 
bizottsági rendszer hatálya alá tartozó és 
más ágazatokban. Különösen azt kell 
megvizsgálnia, hogy 2009. szeptemberig 
létrehozható-e a „fehér tanúsítványok” 
Unió-szerte alkalmazott rendszere, amely 
a leginkább energiahatékony 
beruházásokat jutalmazná.

Indokolás

Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv 4. cikke (5) bekezdése szerint a Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy 
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– az irányelv első három évben való alkalmazására támaszkodva – tegyen-e javaslatot a fehér 
tanúsítványokra vonatkozóan. Ennek a fontos döntésnek a meghozatalára nem határoztak meg 
határidőt. A „Euro White Cert” elnevezésű projekt jelenleg vizsgálja a „fehér tanúsítványok” 
közösségi szintű rendszerének bevezetési lehetőségét, valamint esetleges kapcsolatát az Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszerével.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A létesítmények között nem 
torzulhat indokolatlanul a verseny, 
függetlenül attól, hogy kiszervezettek-e 
vagy sem.

Indokolás

Meg kell akadályozni, hogy a kibocsátási egységek kiosztása a belső piac torzulásához 
vezessen, amely azt eredményezné, hogy a termelés a kiszervezett létesítményektől 
áthelyeződik a belföldi létesítményekhez, maga után vonva a széndioxid-kibocsátás 
növekedését. El kell ismerni, hogy az EU ETS célja az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése, és hogy az ipari gázok jelenlegi energiahatékony termelési módszereinek 
felszámolása fonák helyzetet eredményezhet.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az átláthatóság növelése és a piaci 
visszaélések, ideértve a kibocsátási 
egységek átruházása során történő 
hátrányos spekulációs tevékenységek és 
annak következményeinek megelőzése 
érdekében a Bizottságnak fontolóra kell 
vennie a kibocsátáskereskedelmre szánt 
pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi 
előírások alkalmazását, valamint az ilyen 
átruházást esetlegesen befolyásoló 
valamennyi bizalmas piaci információ 
közzétételét. A Bizottságnak továbbra is 
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felügyelnie kell a szénpiac fejlődését 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
közösségi rendszer továbbra is
megvalósítsa az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás költséghatékony és gazdaságos 
módon történő csökkentésének elsődleges 
célját.

Indokolás

Az üzleti bizalom és az átláthatóság növelése érdekében alapvető fontosságú a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó szabályok végrehajtásának biztosítása a kibocsátási egységek 
kereskedelme tekintetében. A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció nem csupán a 
piac torzulásához vezethet, hanem csökkentheti annak hitelét és a befektetők bizalmát is, 
valamint téves árjelzésekhez és piaci likviditáshiányhoz vezethet. Továbbá a kibocsátási 
egységek pénzügyi eszközökként való meghatározásával átruházásuk a pénzügyi hatóságok 
felügyeletének hatálya alá tartozik majd, és például a befektetési alapokra vonatkozó 
szabályok rájuk is érvényesek lesznek.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az Unióval szomszédos harmadik 
országokat a közösségi rendszerhez való 
csatlakozásra kell buzdítani, amennyiben 
megfelelnek ennek az irányelvnek. A 
Bizottságnak minden erőfeszítést meg kell 
tennie a tagjelölt országokkal és a 
potenciális tagjelölt országokkal, valamint 
az európai szomszédságpolitika alá tartozó 
országokkal folytatott tárgyalásokon és a 
pénzügyi és technikai segítségnyújtás 
biztosítása során e cél előmozdítása 
érdekében. Ez megkönnyítené a 
technológia és az ismeretek átadását ezen 
országoknak, ami a gazdasági, környezeti 
és társadalmi előnyök mindenki számára 
történő biztosításának fontos eszköze.

Indokolás

Létfontosságú, hogy az EU-val határos harmadik országokat az Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréhez való csatlakozásra ösztönzzük. En nem csupán környezetvédelmi és fejlesztési 

Adlib Express Watermark



AD\741419HU.doc 17/51 PE404.749v02-00

HU

szempontból lényeges, hanem érinteni fogja az EU határain átnyúló EU-n belüli társaságok 
következményes kibocsátásának kérdését is. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Lényeges a közösségi rendszer 
jövőbeli kiterjesztése az üvegházhatású 
gázok más jelentős kibocsátóira, 
különösen a szállítási ágazat szereplőire, 
így például a tengeri szállítókra. Ennek 
érdekében a Bizottságnak minél 
hamarabb megfelelő módosításokat kell
javasolnia, amelyeket egy hatástanulmány 
kísér, és tekintetbe veszi a hajózási ágazat 
közösségi rendszerbe való beépítését 2013-
ra, valamint határidőt állapít meg a közúti 
szállítás bevonására.

Indokolás

Fontos folytatni a szállításnak, de különösen a hajózásnak az Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerébe történő bevonását. Jelen pillanatban nem létezik megfelelő hatásvizsgálat, és a 
megbízható adatok is hiányoznak. A Bizottságnak azonban a következő felülvizsgálat 
alkalmával ki kell terjesztenie a rendszert. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) A mozgástér biztosítására a belső 
piacon és ezen irányelv alkalmazásának 
további összehangolására a Bizottságnak 
adott esetben iránymutatásokat kell adnia 
vagy javaslatokat kell előterjesztenie, így 
például az alkalmazott 
fogalommeghatározásokról, a díjakról és 
a büntetésekről.
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Indokolás

A nagyobb jogbiztonság garantálása és a tényleges mozgástér biztosítására az EU-ban, 
további harmonizációt lehetne kilátásba helyezni, így például a meghatározások (lezárás), 
valamint a tagállamok által bevezetendő díjak és a büntetések tekintetében. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Az ezen irányelv alkalmazásával 
kapcsolatos információknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, különösen 
a kis- és középvállalkozások számára. A 
vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások ezen irányelvnek való 
megfelelésének támogatása érdekében a 
tagállamoknak nemzeti információs 
szolgálatokat kell felállítaniuk.

Indokolás

Az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez tartozó számos társaság olyan kis- és 
középvállalkozás, amely nem rendelkezik elegendő forrással, és amely hátrányos helyzetben 
lehet a nagy társaságokkal szemben a kibocsátási egységek árverésen keresztül és 
átruházással történő megszerzése tekintetében. Az a legkevesebb, hogy könnyen hozzáférhető 
információkkal látjuk el őket a részletes követelmények vonatkozásában. Ennek 
legpraktikusabb megoldása tagállamonként az adott intézményi kerettől függően változik, 
akárcsak a REACH-irányelv esetében. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2003/87/EK irányelv
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(-1) A 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ez az irányelv az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának költséghatékony és 
gazdaságilag eredményes, ugyanakkor az 

Adlib Express Watermark



AD\741419HU.doc 19/51 PE404.749v02-00

HU

innovációt előmozdító és a 
versenyképességet fenntartó és javító
csökkentésének ösztönzése érdekében 
létrehozza a Közösségben az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységei kereskedelmének rendszerét (a 
továbbiakban: közösségi rendszer).”

Indokolás

Az ETS-nek olyan alacsony szénfelhasználású innovációkhoz kell vezetnie, amelyek az uniós 
társaságok részére hosszú távú előnyt biztosítanak az EU-n kívüli versenytársakkal szemben. 
Amennyiben az ETS a következményes kibocsátás kockázatával jár, az uniós társaságok 
versenyképességét fenn kell tartani.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) »üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
felsorolt gázok és a légkör azon 
természetes és emberi tevékenységből 
származó gáznemű alkotóelemei, amelyek 
elnyelik, majd újra kibocsátják az 
infravörös sugárzást;

c) „üvegházhatást okozó gázok”, 
„üvegházhatású gázok”: a II. mellékletben 
felsorolt, valamint a jövőbeli nemzetközi 
megállapodások keretében ilyen 
gázokként meghatározott gázok;

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 

h) „új kibocsátó”: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely
jellegének vagy működésének változása, 
illetve kapacitásának jelentős bővítése 

Adlib Express Watermark



PE404.749v02-00 20/51 AD\741419HU.doc

HU

megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

folytán a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett, vagy frissítették engedélyét;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
u) »villamosenergia-termelő«: olyan 
létesítmény, amely 2005. január 1-jén vagy 
azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre szánt villamos 
energiát termelt, és amely az I. melléklet 
alkalmazásában csak az »Energia- vagy
hőellátás« kategóriába tartozik.

u) „villamosenergia-termelő”: olyan 
létesítmény, amely 2005. január 1-jén vagy 
azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre szánt villamos 
energiát termelt, amely elsősorban a 
nyilvános villamosenergia-hálózatokba 
szállít, és amely az I. melléklet 
alkalmazásában csak az „Energia- vagy
hőellátás” kategóriába tartozik.

Indokolás

A nemzetközi versenyben való részvétel kikényszeríti, hogy a saját célra termelők bekerüljenek 
az ingyenes kiosztásba. Az állami villamosenergia-termelőkön kívül minden iparág számára 
meg kell őrizni azt a lehetőséget, hogy üzemeltethessék azon saját energiatermelő 
létesítményeiket, amelyekbe már beruháztak. Ezért ezt a meghatározást módosítani kell. A 
saját célra termelőt – a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 
1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv fogalommeghatározása 
szerint „villamos energiát alapvetően saját használatra termelő természetes, vagy jogi 
személy” – nem kellene kizárni a szabad kiosztásból

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – u a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ua) „externalizált létesítmény”: harmadik 
fél tulajdonában lévő és/vagy általa 
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üzemeltetett olyan létesítmény, amely az 
érintett gazdasági ágazat termelési 
folyamatába integrált belső termelési 
tevékenység révén is biztosítható funkciót 
tölt be;

Indokolás

Az „externalizált létesítmények” fogalmát meg kell határozni annak elkerülése érdekében, 
hogy az ilyen létesítmények más kiosztási módszereket, így más, magasabb költségeket 
szenvedjenek el, mint a belső energiatermelés abban az ágazatban, amelybe szállítanak.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – u b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ub) „nemzetközi megállapodás”: az 
országok között az Egyesült Nemzetek 
éghajlat-változási keretegyezményével 
(UNFCCC) összefüggésben kötött olyan 
jogilag végrehajtható, mérhető, jelentésre 
alkalmas és ellenőrizhető megállapodás, 
amelynek célja a kibocsátásoknak az 
éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez 
szükséges mértékben való világszintű 
csökkentése a globális 
hőmérsékletnövekedés 2°C-ra való 
korlátozása révén; ezen nemzetközi 
megállapodásnak a világ ágazati 
termeléséből kritikus tömeget kell 
magában foglalnia.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 

Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 
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legalább ötévente felülvizsgálja, és 
megteszi a szükséges módosításokat.

legalább ötévente felülvizsgálja, és a 
legújabb tudományos ismeretek fényében
megteszi a szükséges módosításokat.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a kibocsátási engedélyek felülvizsgálata és bármilyen javasolt 
módosítás az új tudományos adatok fényében történik majd.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.

(1) A Bizottság vagy a Bizottság által 
kijelölt illetékes szerv 2013-tól kezdődően 
a 10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesíti.

Indokolás

A vállalkozások által tapasztalt bizonytalanság minimalizálása, a további harmonizáció felé 
való előrelépés és a hatékonyság maximalizálása érdekében az árverést központilag kell 
lebonyolítani.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – beveztető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok által árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

(2) Az egyes tagállamokban árverés útján 
értékesítendő teljes kibocsátásiegység-
mennyiség a következő részekből tevődik 
össze:

Indokolás

Miközben a résztvevőknek biztosított árverési jogok szintje változhat az egyes tagállamokban, 
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az árverést mégis központilag kell lebonyolítani. A változtatás ezt teszi egyértelművé.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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;

a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 80 %-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2008. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

Indokolás

2008 az első olyan év, amelyben mind a 27 tagállam esetében közös és egységes adatok állnak 
rendelkezésre az EU ETS rendszerről. Ráadásul 2008-tól kezdődik a létesítmények új 
fogalommeghatározásának alkalmazása. 

E javaslat arra irányul, hogy a kibocsátási egységek teljes mennyiségének további 10%-át 
árverezzék el a tagállamok között a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt referenciaév(ek) és 2008 –
a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségvállalási időszakának első éve – között elért eredmények 
alapján. E megközelítés megfelelően tükrözi az egyes országok Kiotóval kapcsolatos 
eredményeit, amint azt az Európai Tanács 2007-es és 2008. tavaszi következtetései is 
megfogalmazták.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ba) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 10%-át szét 
kell osztani a tagállamok között a Kiotói 
Jegyzőkönyv referenciaéve és a 2008. év 
között elért eredményekkel összhangban, 
a közösségi rendszer bevezetésének 
időpontjáig megtett erőfeszítések 
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figyelembe vétele érdekében.

Indokolás

2008 az első olyan év, amelyben mind a 27 tagállam esetében közös és egységes adatok állnak 
rendelkezésre az EU ETS rendszerről. Ráadásul 2008-tól kezdődik a létesítmények új 
fogalommeghatározásának alkalmazása. 

E javaslat arra irányul, hogy a kibocsátási egységek teljes mennyiségének további 10%-át 
árverezzék el a tagállamok között a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt referenciaév(ek) és 2008 –
a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségvállalási időszakának első éve – között elért eredmények 
alapján. E megközelítés megfelelően tükrözi az egyes országok Kiotóval kapcsolatos 
eredményeit, amint azt az Európai Tanács 2007-es és 2008. tavaszi következtetései is 
megfogalmazták.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek felét –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – külön erre a célra 
létrehozott alapban kell felhasználni. Ezen 
alap legfeljebb felét a lehető 
leghatékonyabb módon az alábbiakra 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;

a) a fejlődő, különösen a legkevésbé fejlett 
országok üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentésére, ideértve a 
globális energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is;
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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;

d) az erdőirtás és a talajromlás elkerülését, 
illetve visszafordítását célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

e) a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére;

ea) a legkevésbé fejlett országok 
intézményi kapacitásának megerősítésére 
a kibocsátás csökkentésére irányuló 
projektek sikeres kidolgozásának és 
irányításának érdekében.
Az első albekezdésben említett alap 
fennmaradó részét a következő célokra 
kell felhasználni:
i. a kibocsátáscsökkentést és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, beleértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben és 
az európai technológiai platformokban 
foglalt kezdeményezésekben való
részvételt is;
ii. az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodása elősegítésére a 
Közösségen belül;

f) a kis és közepes jövedelmű háztartások
szociális aspektusainak kezelésére, például
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására; és

iii. a kis és közepes jövedelmű
háztartásokat érintő szociális hatások
kezelésére, például energiahatékonyságuk
és a hőszigetelés javítására;

iv. a közösségi rendszernek az egyedi 
földrajzi és demográfiai kihívásokkal 
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küzdő régiókra gyakorolt hatásának 
enyhítésére e régiók támogatása révén a 
fenntartható energiapolitika kialakítása 
során; valamint

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

v. a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

(3a) Az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok alapján, a tagállamok a (2) 
bekezdés alapján a kibocsátási egységek 
árverés útján történő értékesítéséből 
származó bevételek fennmaradó részét, 
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is, az alacsony 
széndioxid-kibocsátású technológiákkal –
beleértve többek között a megújuló 
energiaforrásokkal, az üvegházhatású 
gázok elkülönítésével és geológiai 
tárolásával, valamint az 
energiahatékonyabb termelési 
eljárásokkal – kapcsolatos kutatásokra, 
innovációra és beruházásokra fordítják. A 
tagállamok intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek biztosítják, hogy a visszatérített 
bevételeket csak e célokra fordítják, és 
ezen intézkedéseket a (4) bekezdésben 
meghatározott jelentésben állapítják meg. 

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(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 

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2009. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól.
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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.

A Bizottság valamennyi érintett féllel 
előzetesen konzultál a rendelet 
benyújtását megelőzően. Az árveréseket az 
alábbiakkal összhangban kell 
megszervezni és lebonyolítani:
a) az árverés célja a kibocsátási egységek 
üzemeltetők és/vagy piaci közvetítők 
számára történő kiosztása a piac által 
meghatározott áron, és nem a bevétel 
maximalizálásának, illetve adott ár 
elérésnek céljából;
b) a piacon minden időben, különösen 
2013-ban elegendő likviditást kell 
fenntartani. Ennek érdekében a 
folyamatnak kiszámíthatónak kell lennie, 
különösen az árverések időzítése, 
ütemezése, valamint a rendlelkezésre álló 
volumen tekintetében.
c) az árverések nyíltak a közösségi 
rendszer minden olyan számlatulajdonosa 
számára, amely képes biztosítékot nyújtani 
a végső ár kifizetésére;
d) az üzemeltetők, különösen pedig a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó kis-
és középvállalkozások tisztességes és 
egyenlő feltételekkel és teljes joggal részt 
vehetnek rajtuk;
e) a részvétel nem róhat aránytalanul 
magas pénzügyi terhet az üzemeltetőkre;
f) minden résztvevő ugyanazokhoz az 
információkhoz fér hozzá azonos időben; 
valamint 
g) a résztvevők nem játszhatnak össze, 
illetve más módon sem lehetetlenítik el az 
árverés lefolytatását. 
Az első albekezdésben említett 
intézkedéseket – melyek ezen irányelv 
kiegészítésével annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
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irányulnak – a 23. cikk (2a) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Indokolás

A c) pont célja az árverésen résztvevők körének tisztázása, és különösen annak biztosítása, 
hogy a részvevők biztosítékot nyújtsanak a végső ár kifizetésére. Ellenkező esetben spekulatív 
magatartásra teremtődne lehetőség.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(5a) A Bizottság 2008. december 31-ig 
közzéteszi a kibocsátási egységek pontos 
definícióját, amely kizárja a pézügyi 
piacokon történő értékpapírosítást, és az 
árverés során és elsőbbségi pozíciót 
biztosít azon licitálók számára, akik 
villamosenergia-előállításra vagy ipari 
termékek gyártására kívánják azokat 
felhasználni.

Indokolás

Egyértelmű szabályozás hiányában a kibocsátási jogok pénzügyi termékekké válnak. 
Amennyiben az árverés és a másodlagos piacok minden licitáló számára nyitva állnak 
(ideértve a nemzetközi befektetőket, a fedezeti alapokat és az állami alapokat is), fennáll a 
veszélye annak, hogy az árak alakulása spekulációkon fog alapulni. Ezért van szükség arra, 
hogy a licit csak azok számára álljon nyitva, akiknek kibocsátási jogokra szükségük a 
termelési folyamathoz.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2010. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

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 említett 
intézkedések közösségi szintű, előre 
megállapított referenciaértékeket 
határoznak meg a legkisebb 
egységenkénti szén-dioxid-intenzív szintre
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
tekintetében és valamennyi ingyenes 
kiosztásban részesülő ágazat 
létesítményeire az energiahatékonyság 
tekintetében. Ezen ágazati 
referenciaértékeknek az üvegházhatást 
okozó gázokkal és az
energiahatékonysággal kapcsolatos, a 
kibocsátás csökkentésre vonatkozó többek 
között műszaki potenciálra, valamint a 
piacon elérhető műszaki megoldásokra
kell alapulniuk, beleértve a helyettesítő 
megoldásokat, az alternatív termelési
folyamatokat, a biomassza felhasználását,
a kapcsolt energiatermelést és az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítését 
és tárolását. A létesítményeknek legfeljebb 
az adott ágazati referenciaértékek szintjén 
juttathatók ingyenes kibocsátási egységek, 
ezáltal a leghatékonyabb üzemeltetőket 
jutalmazva. Az első albekezdésben leírt 
intézkedések nem ösztönözhetnek az 
összkibocsátás vagy a kibocsátás termelési 
egységenkénti növelésére. A 
referenciaértékek megállapításakor a 
Bizottság konzultál az érintett ágazatokkal 
és egyéb érdekeltekkel. Villamosenergia-
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termelés céljából nem osztható ki
ingyenesen kibocsátási egység, kivéve a 
2004/8/EK irányelv szerinti, nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel 
termelt ipari hővel kapcsolatban, vagy 
valamely ipari folyamatból származó 
maradványból a rendelkezésre álló 
legjobb technológiákkal termelt 
villamosenergia esetén, feltéve, hogy az az 
üzemeltető saját fogyasztására szolgál; 
ezek az I. mellékletben említett módon az 
adott ipari tevékenységre vonatkozó 
kiosztási elvekkel azonos elvek szerint 
kapnak kiosztást. 
Ahol egy termelési folyamatból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ugyanazon kiosztási elvek mellett 
kell kiosztani a hulladék gázt előállító 
berendezés üzemeltetőjének, mint amit az 
1. melléklet állapít meg ugyanazon ipari 
tevékenységre vonatkozóan.

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 figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

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 figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló, 2006. 
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április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 4. cikkének (5) 
bekezdése alapján 2009. szeptember 1-ig 
jelentést készít arról, hogy helyénvaló-e 
javaslatot benyújtani a fehér 
tanúsítványokról szóló irányelvre1. A 
jelentésnek tartalmaznia kell egy 
Közösség-szerte kötelező 
fehértanúsítvány-kereskedelmi rendszert, 
amely további ösztönzőket tartalmaz az 
ingyenes kibocsátási egységeket kapó 
szereplők számára annak érdekében, hogy 
a leginkább energiahatékony 
megoldásokba és technológiákba 
fektessenek be, és amely kötelező 
energiahatékonysági célokat vagy felső 
határokat állapít meg a résztvevők 
számára és létrehozza a forgalomképes 
tanúsítványok rendszerét, amelyeket 
energiahatékony megoldások és 
technológiák alkalmazásával lehet 
elnyerni. Amennyiben a jelentés azt 
tartalmazza, hogy egy ilyen rendszer 
környezetvédelmi szempontból hasznos, 
költséghatékony, a gyakorlatban 
kivitelezhető és összhangban áll a jobb 
szabályozás elvével, a Bizottság 2010. 
június 30-ig benyújtja a megfelelő 
jogalkotási javaslatokat.
1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

Indokolás

Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv 4. cikke (5) bekezdése szerint a Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy 
– az irányelv első három évben való alkalmazására támaszkodva – tegyen-e javaslatot a fehér 
tanúsítványokra vonatkozóan. E fontos döntés meghozatalára nem határoztak meg határidőt. 
Az „Intelligens energia – Európa” program által támogatott „Euro White Cert” elnevezésű 
projekt jelenleg vizsgálja a fehér tanúsítványok közösségi szintű rendszerének bevezetési 
lehetőségét, valamint esetleges kapcsolatát az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerével.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1b) Létesítmények, függetlenül attól, 
hogy externalizálták őket, azonos 
elbánásban részesülnek a kibocsátás 
egységek tekintetében.

Indokolás

A cél az, hogy a jelenlegi javaslatból ne alakuljanak ki olyan ösztönzők, amelyek a piac 
torzulásához és a kibocsátások növekedéséhez vezetnek. Alapvetően fontos, hogy az irányelv 
szövege tükrözze a számos ágazat tevékenységeinek „kiszervezését”.

Módosítás 36

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 más hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében 
gazdaságilag indokolt kereslet esetén a
villamosenergia-termelők standard 
közösségi szintű, előzetesen meghatározott 
egységenkénti termelési referenciaértékek 
alapján ingyenes kiosztásban részesülnek
a harmadik feleknek, beleértve központi 
fűtési hálózatoknak való értékesítés 
céljából, a 2004/8/EK irányelv értelmében 
vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén termelt hő
tekintetében  . 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.

Módosítás 37
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban 
a 9. és a 9a. cikkel összhangban 
meghatározott közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség öt 
százalékát el kell különíteni az új 
kibocsátók részére; az új kibocsátók 
számára az e cikk (1) bekezdése 
értelmében elfogadott szabályokkal 
összhangban összesen legfeljebb ennyi 
kibocsátási egység osztható ki.

(6) A 2013-tól 2020-ig terjedő időszakban 
a 9. és a 9a. cikkel összhangban 
meghatározott közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség öt 
százalékát el kell különíteni a likviditás 
megteremtésére új kibocsátók részére és
az olyan piaci helyzetekre, amelyek 
ésszerűtlenül magas vagy alacsony 
szénárakat eredményeznek. Az új 
kibocsátók számára az e cikk (1) 
bekezdése értelmében elfogadott 
szabályokkal összhangban összesen 
legfeljebb ennyi kibocsátási egység 
osztható ki.

Indokolás

A tartalék likviditást (kibocsátási egységeket) biztosít az új kibocsátók számára. A teljes 
széndioxid-kibocsátási piac számára alapvető, hogy olyan eszközökkel rendelkezzen, amelyek 
lehetővé teszik a rendkívüli piaci helyzetekre való reagálást. Sürgetjük a tartalék egy részének 
felhasználását a likviditás növeléséhez kritikusan magas széndioxid-kibocsátási árak esetén. A 
túl alacsony széndioxid-kibocsátási árak esetén a likviditást csökkenteni kell (ezt a szabályt az 
árverési szabályok közé kell beilleszteni). Javasoljuk a 20 és 50 euró közötti árrést. A 
likviditási intézkedésekkel a 10. cikkben említett árverési szabályok révén kell foglalkozni.

Módosítás 38

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.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, kivéve a 2004/8/EK 
irányelv szerinti, nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermeléssel termelt ipari hővel 
kapcsolatban, vagy valamely ipari 
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folyamatból származó maradványból a 
rendelkezésre álló legjobb 
technológiákkal termelt villamosenergia 
esetén, feltéve, hogy az az üzemeltető saját 
fogyasztására szolgál; ezek az 1.
mellékletben említett módon az adott ipari 
tevékenységre vonatkozó kiosztási elvekkel 
azonos elvek szerint kapnak kiosztást. 
Ahol azonban egy termelési folyamatból 
származó hulladékgázt üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ingyenesen kell kiosztani a 
hulladékgázt előállító létesítmény 
üzemeltetőjének az adott ipari 
tevékenységre az I. mellékletben említett 
módon alkalmazott ugyanazon kiosztási 
elvek mellett.
A Bizottság 2010 december 31-ig 
közzéteszi közösségi szintű és teljes 
mértékben  harmonizált szabályait az új 
belépők tartalékának felosztására 
vonatkozóan. A szabályok magukban 
foglalják az „új belépő” 
meghatározásának alkalmazására 
vonatkozó iránymutatásokat, beleértve a 
jelentőskapacitás-bővítést, többek között a 
létesítmény bővítése révén. 
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.

Módosítás 39

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 

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
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[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.

[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből
100%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 8 és 9 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.

(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. A (4) és (5) bekezdés 
sérelme nélkül és a 9. cikkben 
megállapított teljes kibocsátásiegység-
mennyiség túllépését elkerülve a Bizottság 
további kibocsátási egységeket oszthat ki e 
létesítmények számára, figyelembe véve a 
CO2-költségeknek az érintett ágazat vagy 
alágazat villamosenergia-áraiban való 
érvényesítésének hatására. 

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

(9) Legkésőbb 2010. június 1-ig, majd azt 
követően négyévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. A Bizottság konzultál 
az érintett ágazatokkal és egyéb 
érdekeltekkel. 

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
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szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban 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:

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 kibocsátásra egyenértékű és 
ellenőrizhető korlátozásokat ki nem rovó,
Közösségen kívüli országokban működő
létesítményekkel vagy ilyen 
létesítményekben való beruházásokkal
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;

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;

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;

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.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait;

da) a kibocsátási egységek az érintett 
ágazat vagy alágazat villamosenergia-
áraiban való érvényesítésének hatása; 
db) a nyersanyagellátás biztonságára 
gyakorolt hatás a Közösségben. 

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 

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 
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alapján. alapján.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek a 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:

A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek a 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:

- 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 
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 

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, 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 
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tartalmaznak, amelyek biztosítják a 
rendelkezések betartását.

rendelkezések betartását.

Az előbbiekben említett nemzetközi 
megállapodás és kötelező erejű ágazati 
megállapodások hiányában a Bizottság a 
fent említett jelentésben egyedileg 
megvizsgálja a 10a. cikk szerint az 
ágazatok és alágazatok által ingyenesen 
kapott kibocsátási egységek aránya 
módosításának megvalósíthatóságát, a 
10a. cikkel összhangban meghatározott 
ágazatok vagy alágazatok által termelt 
termékek importőreinek bevonását a 
közösségi rendszerbe, illetve egy határ 
menti kiigazítási mechanizmus 
létrehozását. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás hatálybalépése előtt végzett
projekttevékenységekből származó CER és 
ERU egységek felhasználása a közösségi 

rendszerben

A projekttevékenységekből származó CER 
és ERU egységek felhasználása a 

közösségi rendszerben

(1) Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-
változási megállapodás hatálybalépéséig és 
a 28. cikk (3) és (4) bekezdésének 
alkalmazásáig az e cikk (2)–(7) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

(1) Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-
változási megállapodás hatálybalépéséig és 
a 28. cikk (3) és (4) bekezdésének 
alkalmazásáig az e cikk (2)–(7) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik 
az illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 

(2) Az üzemeltetők kérhetik az illetékes 
hatóságtól, hogy a közösségi rendszerben 
részt vevő tagállamoknak a Szerződés 
205. cikkének (2) bekezdése szerinti 
minősített többsége által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott
projekttípusokban a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
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időszak során elfogadott projekttípusokra 
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

(3) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

(3) Az illetékes hatóságok lehetővé teszik, 
hogy az üzemeltetők a 2013 előtt 
megkezdett projektekre tekintettel a 2013-
tól elérendő kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott CER-eket 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cseréljék.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő
valamennyi tagállam által a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra alkalmazni kell.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő
tagállamoknak a Szerződés 205. cikkének 
(2) bekezdése szerinti minősített többsége
által a 2008-tól 2012-ig terjedő időszak 
során elfogadott valamennyi projekttípusra 
alkalmazni kell.

(4) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a legkevésbé fejlett 
országokban 2013 után megkezdendő 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

(4) Az illetékes hatóságok lehetővé teszik, 
hogy az üzemeltetők a legkevésbé fejlett 
országokban 2013 után megkezdendő 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő
valamennyi tagállam által a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő
tagállamoknak a Szerződés 205. cikkének 
(2) bekezdése szerinti minősített többsége
által a 2008-tól 2012-ig terjedő időszak 
során elfogadott valamennyi projekttípusra 
tekintettel kiadott CER-ekre kell 
alkalmazni mindaddig – de legkésőbb 
2020-ig –, ameddig az érintett országok 
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Közösséggel. megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – harmadik 
országokkal kötött, a felhasználható 
mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják.

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – harmadik 
országokkal kötött, a felhasználható 
mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják.

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben előírt 
intézkedések alkalmazásában az ingyenes 
kiosztás tekintetében figyelembe vett 
mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben előírt 
intézkedések alkalmazásában az ingyenes 
kiosztás tekintetében figyelembe vett 
mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

(6a) A jóváírások létesítmények általi, a 
(2), (3) és (4) bekezdés szerinti 
felhasználása nem haladhatja meg a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
létesítményeknek a 2008–2020 közötti 
időszakban elért üvegházhatásúgáz-

Adlib Express Watermark



AD\741419HU.doc 41/51 PE404.749v02-00

HU

kibocsátása 35%-át.
(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el.

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el.

(7a) A Bizottság törekszik annak 
biztosítására, hogy az (5) bekezdésben 
említett megállapodások és a (7) 
bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás tartalmazzon egy jóváírási 
rendszert a fenntartható, ellenőrizhető és 
tartós erdősítés, az újraerdősítés, a
csökkentett kibocsátású erdőirtás és más 
fenntartható erdészeti projektek és 
tevékenységek vonatkozásában, ideértve 
többek között az erózió megakadályozását 
és a szennyvíztisztítást is. Ezen projektek 
megfelelnek az Egyesült Nemzetek által 
meghatározott keteret között elfogadott 
magas szintű minőségi kritériumoknak a 
28a. cikkel összhangban. 

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 12. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság 2009. szeptember 1-jéig 
benyújtja a megfelelő jogalkotási 
javaslatokat, amelyek biztosítják, hogy a 
kibocsátási egységek piaca védve legyen a 
bennfentes kereskedelemtől és a piaci 
manipulációktól. A Bizottság 
megvizsgálja, hogy ezen irányelv 
alkalmazásában a kibocsátási egységek 
pénzügyi eszköznek minősülnek-e a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
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manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 
2003. január 28-i 2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazási körében.”

1 HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

Indokolás

A kibocsátási egységek jogi természete a pénzpiacokon nem világos. Egyes országok pénzügyi 
eszköznek tekintik, amelyek kereskedelmét a pénzügyi hatóság felügyel, míg más országok 
normális árucikknek tartják, és csak derivatívjaikat kezelik pénzügyi eszköznek. Az üzleti 
bizalom erősítése és az átláthatóság növelése érdekében fontos, hogy egyértelmű legyen a 
helyzet. A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció torzíthatják a piacot, csökkentik 
hitelét és a befektetők bizalmát.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„15a. cikk
Adatok nyilvánosságra hozatala és 

hivatali titoktartás
(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a kibocsátási egységek mennyiségére 
és elosztására, valamint a kibocsátások 
felügyeletére, jelentésére és ellenőrzésére 
vonatkozó döntések és jelentések azonnal 
nyilvánosságra kerülnek, gyors és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést 
biztosítva ezekhez az adatokhoz.
(2) A hivatali titoktartásra vonatkozó 
kötelezettség mindenkire vonatkozik, aki a 
Bizottságnak, a tagállamok illetékes 
hatóságainak, illetve olyan testületnek 
dolgozik vagy dolgozott, amelynek a 
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Bizottság vagy a tagállamok illetékes 
hatóságai feladatokat delegáltak. A 
hivatali titoktartás körébe tartozó 
információkat nem lehet más 
személyekkel vagy hatóságokkal közölni, 
kivéve, ha azt hatályos törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási rendelkezések írják 
elő.

Indokolás

Az üzleti bizalom és az átláthatóság növelése érdekében alapvető fontosságú a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó szabályok végrehajtásának biztosítása a kibocsátási egységek 
kereskedeleme tekintetében. Szigorúan és egyértelműen kell szabályozni az érzékeny piaci 
információk Bizottság és tagállamok általi közzétételét. 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) A 18. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt 
illetékes szerv irányítja közösségi szinten a 
kibocsátási egységek 10. cikkben leírt 
árverését. Az illetékes szerv tevékenységét 
a tagállamok által kijelölt hatóságokkal 
szoros együttműködésben végzi. Biztosítja, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
tagállamban megkapják a kibocsátási 
egységek árverés révén történő elosztására 
vonatkozó valamennyi pontos információt 
a joghatóságuk alá tartozó valamennyi 
létesítmény esetében.”
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Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2003/87/EK irányelv
25 cikk – 1 b a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1ba) A Bizottságnak az európai 
szomszédságpolitika és a bővítési folyamat 
keretében olyan megállapodások 
megkötésére kell törekednie az érintett 
országokkal, amelyek révén azok részt 
vesznek a közösségi rendszerben vagy 
kölcsönösen elismerik a kibocsátási 
egységeket.

Indokolás

Létfontosságú, hogy az EU-val határos harmadik országokat az Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszeréhez való csatlakozásra ösztönzzük. Ez nem csupán környezetvédelmi és fejlesztési 
szempontból lényeges, hanem érinteni fogja az EU határain átnyúló EU-n belüli társaságok 
következményes kibocsátásának kérdését is. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
27 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 

a közösségi rendszerből

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb létesítmények kivétele a 

közösségi rendszerből
(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 

(1) A tagállamok az üzemeltető kérésére
kivehetik a közösségi rendszerből az olyan
létesítményeket, amelyeknek az illetékes 
hatóság részére bejelentett kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 000
tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek névleges bemenő 
hőteljesítménye, tüzelőberendezések 
esetén 35MW alatti, valamint amelyek
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amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

olyan intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű intézkedéseket;

a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű intézkedéseket;

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
10 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 10 000 tonna
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 25 000 tonna
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

d) az a), a b) és a c) pontban előírt 
információkat észrevételek megtétele 
céljából nyilvánosságra hozza.

d) az a), a b) és a c) pontban előírt 
információkat észrevételek megtétele 
céljából nyilvánosságra hozza.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2)–
(4b) bekezdés szerint kell eljárni.
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(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követő évtől kezdve a lineáris tényezőt 
meg kell növelni oly módon, hogy a 2020. 
évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség a 9. cikk alapján megállapított 
mennyiségnél annyival kisebb legyen, 
amennyi a nemzetközi megállapodásban a 
Közösség számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követő évtől kezdve a lineáris tényezőt 
meg kell növelni oly módon, hogy a 2020. 
évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség a 9. cikk alapján megállapított 
mennyiségnél annyival kisebb legyen, 
amennyi az Európai Tanács 2007. 
márciusi következtetéseivel összhangban a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó kiváló minőségű
CER-eket, ERU-kat és egyéb, a (4) 
bekezdéssel összhangban jóváhagyott 
egységeket a (2) bekezdéssel összhangban 
megvalósuló csökkentés fele erejéig 
használhatják fel.

(4) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.

(4) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását és minőségét, vagy egyéb, a 
nemzetközi megállapodás alapján 
létrehozott mechanizmusoknak a szóban 
forgó üzemeltetők általi igénybevételét.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

(4a) A Bizottság a nemzetközi 
megállapodás megkötését követő nyolc 
hónapon belül átfogó hatásvizsgálatot 
készít és nyújt be az Európai 

Adlib Express Watermark



AD\741419HU.doc 47/51 PE404.749v02-00

HU

Parlamentnek és a Tanácsnak az e 
megállapodás révén az EU-ban elérendő 
kibocsátáscsökkentés hatásairól és a 
csökkentés elérése érdekében tett 
intézkedésekről, valamint a 
megállapodásban elfogadott valamennyi 
intézkedésről. A hatásvizsgálat leírja 
különösen azt, hogy a nemzetközi 
megállapodás várhatóan mennyire 
jelentős mértékben csökkenti majd a 
nemzetközi versenynek kitett iparágak 
következményes kibocsátásának 
kockázatát, beleértve az által, hogy 
hasonló mértékű terheket ró a Közösségen 
kívül működő iparágakra.
(4b) Amennyiben a hatásvizsgálat azt 
mutatja, hogy a nemzetközi megállapodás 
várhatóan nem csökkenti jelentősen a 
következményes kibocsátás kockázatát a 
nemzetközi versenynek kitett iparágak 
esetében, a Bizottság megfelelő 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a 
javaslat, amennyiben szükséges, a 
következő javaslatokat tartalmazza: 
a) a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség módosítása 2020-ban, a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt 20% alatti teljes 
kibocsátáscsökkentés figyelembevételével, 
az Európai Tanács 2007. márciusi 
következtetéseivel összhangban;
b) a CER-ek, ERU-k és más jóváírások 
üzemeltetők általi felhasználása a 
közösségi rendszerben;
c) a következményes kibocsátás 
kockázatának csökkentése, beleértve 
többek között a 10a. cikk (1), (8) és (9) 
bekezdésében és a 10b. cikkben említett 
javaslatokat.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„28a. cikk
Az erdőtelepítés, az újraerdősítés és az 
erdészet alapján jóváhagyott egységek 

felhasználása
(1) A tagállamok a 11a. és a 28. cikk 
ellenére lehetővé teszik a létesítmények 
üzemeltetői számára, hogy a 11a. cikk (6) 
bekezdésében megállapított korláton felül, 
a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
létesítmények esetében megkövetelt 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentés 
legfeljebb 5%-a erejéig felhasználják a 
következőkből származó jóváírásokat:
a) a CDM végrehajtó tanácsa által 
tanúsított, valamint az együttes 
végrehajtás felügyeleti bizottsága által 
igazolt fenntartható, ellenőrizhető és 
tartós erdőtelepítési és újraerdősítési 
projektek;
b) fenntartható, ellenőrizhető és tartós 
erdősítési tevékenységek fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
kötöttek; valamint
c) a 28. cikkben említett nemzetközi 
megállapodással összhangban lévő 
fenntartható, ellenőrizhető és tartós 
erdészeti projektek fejlődő országokban.
(2) Az 1. cikk (a)–(c) bekezdésében 
megállapított projekteknek magas szintű 
minőségi kritériumoknak kell 
megfelelniük ahhoz, hogy a Bizottság az 
Egyesült Nemzetek által meghatározott 
keretek között elfogadja őket.
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Ezeket az intézkedéseket, mivel ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a [23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.”

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 b pont (új)
2003/87/EK irányelv
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21b. A 30. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„30. cikk
Felülvizsgálat és továbbfejlesztés

…

(1) Az irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok [...] alapján, 
valamint a nemzetközi helyzet 
fejleményei fényében a Bizottság 
jelentést készít az irányelv 
alkalmazásáról, amely kiterjed arra, 
hogy:

a) … szükséges-e […] a közösségi 
rendszer hatálya alá vonni más érintett 
ágazatokat és tevékenységeket, például a 
közlekedési ágazatot, a lakó- és nem 
lakóépületek fűtését és a mezőgazdaságot;
b) a meghatározások, díjak és büntetések 
további harmonizálása;
c) a kis létesítmények közösségi 
rendszerből való kizárására vonatkozó 
küszöb, egyenértékű intézkedések 
bevezetése esetén;
d) a piaci visszaélések és a káros 
spekuláció megelőzését szolgáló 
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intézkedések. …

(2) A Bizottság fenti jelentését a 
megfelelő javaslatok kíséretében 2015. 
június 30-ig megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
(3) A Bizottság a lehető leghamarabb 
benyújtja jogalkotási javaslatát a hajózási 
ágazat közösségi rendszerbe való 2013-ig 
történő bevonásáról.
(4) A Bizottság a bevonás összes 
költségének, hasznának és gyakorlati 
előnyeinek elemzése alapján 2013-ig 
benyújtja javaslatát a közúti szállítás 
közösségi rendszerbe való bevonásának 
időpontjára vonatkozóan.

Indokolás

A felülvizsgálati záradékról szóló eredeti cikk elavulttá vált, és egy újjal kell felváltani. Fontos 
továbbra is felülvizsgálni a rendszert a hatékonyság növelése, új szektorok bevonása és az 
egyenlő feltételek biztosítása érdekében az Unióban.
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