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MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
Közösség legalább 20%-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30%-kal az 1990. évi szint 
alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50%-kal az 1990. évi szint alá kell 
csökkenteni. Minden gazdasági ágazatnak 
hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
Közösség legalább 20%-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30%-kal az 1990. évi szint 
alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. Nemzetközi tekintetben 
azonban meglehetősen nehéz terhet ró az
uniós gazdaságra e nagyra törő európai 
kötelezettségvállalás és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer. 2050-re 
az üvegházhatású gázok globális 
kibocsátását legalább 50%-kal az 1990. évi 
szint alá kell csökkenteni. Minden 
gazdasági ágazatnak – beleértve a 
nemzetközi légi és tengeri közlekedést is –
hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

Indokolás

Az európai vállalkozásoknak nemzetközi szinten kell helytállniuk, és e tekintetben a 
széndioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzések meglehetősen súlyos terhet rónak 
rájuk.  Ez olyan probléma, amelyet a lisszaboni folyamat célkitűzéseinek teljesítése érdekében 
meg kell oldani.

Módosítás 2
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amint a Közösség és a harmadik 
országok megkötnek egy nemzetközi 
megállapodást, amely szerint 2012 után
megfelelő globális intézkedéseket 
valósítanak meg, jelentős támogatást kell 
biztosítani az ezen országokban elért 
kibocsátáscsökkentés jóváírásához. E 
megállapodás megkötése előtt is fokozott 
mértékű biztonságot kell nyújtani a 
Közösségen kívülről származó egységek 
további felhasználhatósága tekintetében.

(6) Amint a Közösség és a harmadik 
országok megkötnek egy nemzetközi 
megállapodást, amely szerint 2012 után 
globális intézkedéseket valósítanak meg, 
jelentős támogatást kell biztosítani az ezen 
országokban elért kibocsátáscsökkentés 
jóváírásához. E megállapodás megkötése 
előtt is fokozott mértékű biztonságot kell 
nyújtani a Közösségen kívülről származó 
egységek további felhasználhatósága 
tekintetében.

Indokolás

A kibocsátáscsökkentésért járó egységek kiadása érdekében az irányelvnek minden érintett 
számára kötelező erejű keretet kell létrehoznia.   

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás során kifejtett jelentős 
erőfeszítésekre, helyénvaló, hogy a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevétel legalább 
20%-át kötelezően a következőkre 
használják fel: az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
finanszírozása, megújuló energiaforrások 
kifejlesztése az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 

(15) A kibocsátási egységek árverés útján 
történő értékesítéséből származó 
bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás érdekében tett jelentős 
erőfeszítésekre kellene fordítani. Így 
többek között az alábbi fellépésekre: az 
üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
csökkentése, az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
finanszírozása, megújuló energiaforrások 
kifejlesztése az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 



AD\742513HU.doc 5/39 PE405.911v02-00

HU

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

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

Indokolás

Mivel a környezetvédelmi politikát a megosztott hatáskörök elve irányítja, a tagállamoknak 
kell felelősséget vállalniuk a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből 
származó bevételeknek az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó egyes intézkedések 
számára történő felosztásáról.
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Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Feltételezhető, hogy a Kiotó II 
nemzetközi megállapodás különböző 
kötelezettségeket ír elő az iparilag fejlett 
és a fejlődő országok számára („közös, de 
differenciált elbánás”) Ez a szén-dioxid-
kibocsátás visszaszorításának hatékony 
előmozdítása tekintetében kihívást jelent a 
Közösség számára. A megállapodás egyes 
fejlődő országok esetében a magasabb 
szén-dioxid-kibocsátsi szintek nemzetközi 
elfogadásához vezethet. A Közösségnek 
ezért figyelembe kell vennie a verseny 
ebből eredő torzulását. A 
„következményes kibocsátás” nem csupán 
a nemzetközi megállapodások be nem 
tartásának következménye, hanem az 
ilyen megállapodásokban vállalt eltérő 
kötelezettségeké is. Az ágazati 
megállapodások és referenciaértékek 
megoldhatnák ezt a problémát.

Indokolás

Elképzelhető, hogy a gazdaságilag feltörekvő országok csak akkor csatlakoznak a nemzetközi 
megállapodáshoz, ha az további teret biztosít ipari fejlődésüknek. Az ebből fakadó eltérő 
szén-dioxid-kibocsátási követelmények általánosan elfogadottá teszik a verseny torzulását és 
az EU-t szüntelenül azon problémával szembesítik, hogy hogyan küzdjön meg a termelés 
kevésbé szigorú szén-dioxid-kibocsátási követelményeket előíró területekre történő 
áthelyezésével. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szabályok és ágazati referenciaértékek
szerint, valamint a nemzetközi 
versenytáraskra való tekintettel kell 
meghatározni. A szabályoknak és 
referenciaértékeknek figyelemmel kell 
lenniük az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra, a kapcsolt 
energiatermelés felhasználására és az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítésére 
és tárolására. Ezek a szabályok nem 
ösztönözhetik a kibocsátás növelését, és 
biztosítaniuk kell, hogy az érintett 
kibocsátási egységek egyre növekvő 
hányadát árverés útján értékesítik. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a kereskedelmi 
időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
energia és távhő piacain. Az említett 
szabályoknak az átmenetileg ingyenes 
kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható, kivéve az 
ipari termelési folyamat során keletkező 
hulladékgázokból saját felhasználásra 
előállított villamos energia esetében.
Azokat a kibocsátási egységeket, amelyek 
az új kibocsátók részére elkülönített 
tartalékban 2020-ban megmaradnak, 
árverés útján kell értékesíteni. A Bizottság 
a referenciaértékek meghatározásánál 
konzultál az érintett ágazattal.

Indokolás

Amíg nem születik valóban mérhető és ellenőrizhető nemzetközi megállapodás, a Bizottságnak 
lehetővé kell tennie, hogy azok az ágazatok, amelyekben fennáll a következményes kibocsátás 
veszélye, ne csak a Közösség egészére kiterjedő, összehangolt szabályok szerint, hanem az 
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érintettekkel megvitatott, ágazati referenciaértékek alapján is ingyen oszthassák ki a 
kibocsátási egységeket.

A kapcsolt energiatermelés hatékony előállítási folyamat, ezért nem tartozik ide. 

A termelési folyamat során keletkező hulladékgázokat keletkezésük után azonnal fel kell 
használni. Hatékony kinyerésük érdekében a lehető legtöbb rugalmasságra van szükség. 
Villamosenergia-termelés céljából történő felhasználásuk hozzájárul az erőforrások 
megőrzéséhez és csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Az ilyen különleges körülmények között 
előállított villamos energiát ki kell zárni az árverésből.

A globális gazdasági rendszerben az európai vállalkozásoknak más keretfeltételek mellett 
működő harmadik országbeli vállalkozásokkal kell versenyezniük. A verseny kevésbé szigorú 
szén-dioxid-kibocsátási követelményeket előíró harmadik országok miatti torzulása fokozza a 
termelő tevékenység áthelyezésének kockázatát.  Az éghajlatvédelemhez való hatékony 
hozzájárulás érdekében ezért figyelembe kell venni a nemzetközi helyzetet is.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során,
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló széndioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével
járhat (következményes kibocsátás), és 
ezzel egyidejűleg a Közösségben működő 
egyes energiaigényes, a nemzetközi 
versenynek kitett ágazatok és alágazatok 
gazdasági hátrányba kerülhetnek. Ez 
alááshatja a közösségi fellépések 
környezeti integritását és eredményességét.
A következményes kibocsátás elleni 
fellépésként a Közösség 100%-os mértékig
ingyenes kiosztásban fogja részesíteni az

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

részesíteni az energiaigényes ágazatokat.
Az említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

Indokolás

Az éghajlat védelméhez való hatékony hozzájárulás érdekében a Közösségnek hatékony 
megelőző intézkedéseket kell hoznia a termelési tevékenységek kevésbé szigorú szén-dioxid-
kibocsátási követelményeket előíró harmadik országokba való áthelyezésének 
megakadályozására. A nemzetközi verseny miatt az energiaigényes ágazatok és alágazatok 
nem tudják költségeiket az árak növelésével termékeik árába beépíteni és áthárítani. Emiatt a 
kibocsátáskereskedelem pluszköltsége a termelési tevékenységek áthelyezéséhez vezethet, ami 
esetleg kedvezőtlen hatással lehet a globális kibocsátásra. Ezért szükséges a terheket a 
kibocsátási kvóták hosszú távú ingyenes kiosztásával minimalizálni.

Fontos, hogy ne csak globális nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati 
megállapodásokra is törekedjünk, különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és 
India.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Amennyiben nem jön létre a 
globális felmelegedés korlátozásáról szóló, 
nemzetközi megállapodás, a Közösségnek 
más nagy üvegházhatásúgáz-
kibocsátókkal kötendő, két- és többoldalú 
megállapodások létrehozására kell 
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törekednie. A jelenleg folyó tárgyalások 
eredményétől függetlenül a Közösségnek 
vezető szerepet kell vállalnia az immár 
elfogadott nemzetközi környezetvédelmi 
rendelkezéseken és hatékony 
igazságszolgáltatási mechanizmusokon 
alapuló Környezetvédelmi Világszervezet 
létrehozásában.

Indokolás

Hatékony és tartós megoldásokkal kell felkészülni a Kiotót követő időszakról szóló, jelenleg 
folyó tárgyalások esetleges kudarcára.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
helyzetértékelő jelentést kell benyújtania, 
amelyhez csatolja majd az összes iparágat, 
de kiváltképp az energiaigényes és a 
következményes kibocsátásra hajlamos 
iparágakat érintő, esetleges javaslatait.
Egy, az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak benyújtott javaslatban – a 
szociális partnerekkel és az érintettekkel 
folytatott konzultációt követően –
kritériumokat kell meghatározni ezeknek 
az ágazatoknak és alágazatoknak a 
meghatározásához. E javaslatnak 
számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy 
nem sikerül kötelező 
kibocsátáscsökkentést előíró nemzetközi 
megállapodást tető alá hozni, és szem előtt 
kell tartania a nemzetközi 
megállapodások lehetséges alternatíváit. 
A Bizottság elemzésének alapját annak 
értékelése képezi, hogy valóban nem 
lehetséges-e jelentős piacirészesedés-
veszteség nélkül áthárítani az igényelt 
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rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

kibocsátási egységeknek a termékek árában 
megjelenő költségét a Közösségen kívül 
működő olyan létesítményekre, amelyek 
nem tesznek hasonló lépéseket a 
kibocsátások csökkentése érdekében. A 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő 
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy ilyen rendszer olyan 
követelményeket alkalmazhatna az 
importőrökre vonatkozóan, amelyek nem 
lennének kevésbé kedvezőek, mint az 
Európai Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele.
A Bizottságnak nyomon kell követnie az 
uniós székhelyű, a termelési folyamatban 
ilyen termékeket felhasználó termelők 
tekintetében a versenyre és a 
foglalkoztatásra gyakorolt lehetséges 
hatásokat.
Az intézkedéseknek minden esetben 

összhangban kellene állniuk az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.

Indokolás

Amennyiben jelentős a következményes kibocsátás veszélye, a helyzetértékelő jelentésnek és a 
javasolt megoldásoknak az összes iparágat fel kell ölelni kiemelt hangsúlyt fektetve a sok 
energiát felhasználó ágazatokra (tekintettel az „energiaigényes” kifejezés jogilag pontatlan 
mivoltára).
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Az érintett ágazatok felkészülése érdekében a következményes kibocsátással küzdő ágazatok 
azonosításának és besorolásának a Bizottság által javasolt időpontnál sokkal korábban meg 
kell történnie; az uniós székhelyű termelőkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásokat is 
figyelembe kell venni.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A 100%-ban ingyenes kiosztás 
feleslegessé teszi a kibocsátáskereskedelmi 
importokra történő kiterjesztést. Ez 
biztosítaná a Kereskedelmi Világszervezet 
keretében tett vállalásokkal való 
összhangot, valamint biztosítja, hogy 
harmadik országok nem vezetnek be ilyen 
protekcionista intézkedéseket, valamint 
javítaná a tárgyalások légkörét és növeli a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó aktuális uniós mechanizmusok 
elfogadottságát.

Indokolás

A Kereskedelmi Világszervezet arra kötelezi a Közösséget, hogy piacaihoz 
megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosítson.  A kvóták energiaigényes ágazatok számára 
történő 100%-ban ingyenes kiosztása feleslegessé teszi a kibocsátáskereskedelmi importokra 
való, megkülönböztető kiterjesztést, és egyben elhárítja a tagállamok esetlegesen 
protekcionista intézkedéseinek veszélyét.  Csak akkor valósítható meg a lehető legátfogóbb 
kibocsátáskereskedelmi rendszer, ha a tárgyaló feleknek semmilyen kétségük sincs afelől, 
hogy a Közösséget nem protekcionista megfontolások vezérlik az új rendszer bevezetésében.  

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
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kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 
fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejöttét követően azonban
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU)
kiegészítő felhasználásáról. Ilyen 
megállapodás hiányában a CER-ek és 
ERU-k további felhasználásáról való 
rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, 
és megnehezítené a megújuló 
energiaforrások növekvő mértékű 
használatára vonatkozó közösségi 
célkitűzések megvalósítását. A CER-ek és 
ERU-k felhasználásának összhangban kell 
állnia a Közösség által meghatározott 
céllal, miszerint 2020-ra az energia 20%-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. Amennyiben e 
célok elérésével összhangban áll, meg kell 
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik 
országokkal olyan megállapodásokat 
kössenek a kibocsátáscsökkentés 
ösztönzése tárgyában, amelyek további 
valós csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 

kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 
fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejötte nélkül is
rendelkezni kell az igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
felhasználásáról. A CER-ek és ERU-k 
felhasználásának összhangban kell állnia a 
Közösség által meghatározott céllal, 
miszerint 2020-ra az energia 20%-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. Amennyiben e célok 
elérésével összhangban áll, meg kell 
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik 
országokkal olyan megállapodásokat 
kössenek a kibocsátáscsökkentés 
ösztönzése tárgyában, amelyek további 
valós csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 
technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
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technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.

kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell. Mindazonáltal 
nem lehet egységeket biztosítani a 
következményes kibocsátásnak kitett 
ágazatokban működő, közös végrehajtású 
és CDM-projektekkel kapcsolatban.

Indokolás

A tiszta fejlesztési mechanizmus intézkedései a fejlődő országokban hatékonyan járulnak 
hozzá az éghajlat védelméhez.  A globális szén-dioxid-célkitűzések érdekében tehát 
mindenképpen kívánatos, hogy a kevésbé fejlett országok is részt vegyenek ilyen projektekben.  
Ebből kifolyólag intézkedéseket kell hozni a fejlődő országok tiszta fejlesztési 
mechanizmusban való lehető legszélesebb körű és nem csak a nemzetközi megállapodás 
esetleges feleire korlátozódó részvétele érdekében.  Az egyes országok tiszta fejlesztési 
mechanizmusban történő részvétele elősegítheti csatlakozásukat az éghajlat védelméről szóló 
nemzetközi megállapodáshoz.

Nem szabad, hogy a következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek miatt előnybe kerülő külső versenytásak veszélyeztessék.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A legkevésbé fejlett országok 
különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
hatásaira, míg az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csak igen alacsony 
szintjéért felelősek. Ennélfogva különösen 
előtérbe kell helyezni a legkevésbé fejlett 
országok igényeit akkor, amikor az árverés 
útján történő értékesítésből származó 
bevételeket arra használják fel, hogy 
megkönnyítsék a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását. Mivel ezekben az 
országokban igen kevés CDM-projektet 

(24) A legkevésbé fejlett országok 
különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
hatásaira, míg az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csak igen alacsony 
szintjéért felelősek. Ennélfogva különösen 
előtérbe kell helyezni a legkevésbé fejlett 
országok igényeit akkor, amikor az árverés 
útján történő értékesítésből származó 
bevételeket arra használják fel, hogy 
megkönnyítsék a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását. Mivel ezekben az 
országokban igen kevés CDM-projektet 
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hoztak létre, még nemzetközi 
megállapodás hiányában is célszerű 
biztosítani őket a 2012 után ott megkezdett 
projektekből eredő jóváírások 
elfogadásáról. E jogosultságnak 2020-ig 
kell megilletnie a legkevésbé fejlett 
országokat, feltéve, hogy addig vagy 
megerősítettek egy, az éghajlatváltozásról 
szóló nemzetközi megállapodást, vagy 
pedig kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodást kötöttek a Közösséggel.  

hoztak létre, még nemzetközi 
megállapodás hiányában is célszerű 
biztosítani őket a 2012 után ott megkezdett 
projektekből eredő jóváírások 
elfogadásáról. E jogosultságnak 2020-ig 
kell megilletnie a legkevésbé fejlett 
országokat.

Indokolás

A tiszta fejlesztési mechanizmus intézkedései a fejlődő országokban hatékonyan járulnak 
hozzá az éghajlat védelméhez.  A globális szén-dioxid-célkitűzések érdekében tehát 
mindenképpen kívánatos, hogy a kevésbé fejlett országok is részt vegyenek ilyen projektekben. 
Ebből kifolyólag intézkedéseket kell hozni a fejlődő országok tiszta fejlesztési 
mechanizmusban való lehető legszélesebb körű és nem csak a nemzetközi megállapodás 
esetleges feleire korlátozódó részvétele érdekében.  Az egyes országok tiszta fejlesztési 
mechanizmusban történő részvétele elősegítheti csatlakozásukat az éghajlat védelméről szóló 
nemzetközi megállapodáshoz.   

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer létrehozásáról és működéséről. 
Az első ilyen jelentést ezen irányelv 
elfogadása után egy évvel kell benyújtani.

Indokolás

Ez az eljárás rendkívül összetett és folyamatos intézményközi ellenőrzést és értékelést igényel.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – h b bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az „új kibocsátó” olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

h) az „új kibocsátó”olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett, vagy jellegének, vagy 
működésének változása, illetve 
kapacitásának jelentős bővítése folytán 
módosították engedélyét;

Indokolás

A jelenlegi bizottsági javaslat szerint a kapacitásbővítés nem minősül új kibocsátónak. Ez 
különbséget jelent, hiszen csak az új létesítmények kapnak üvegházhatást okozó 
gázkibocsátáshoz kapcsolódó egységeket, kapacitásbővítés esetén pedig árverést kell igénybe 
venni. A bizottsági javaslat egyenlőtlenséget okoz az új létesítmények és a kapacitásbővítés 
között, és nem a leghatékonyabb megközelítés, ami potenciálisan akadályozza az innovációt a 
meglévő projektekben.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ua) A 75/442/EGK, a hulladékokkal 
kapcsolatos irányelvet módosító 1991. 
március 18-i, 91/156/EGK tanácsi 
irányelv IIB. mellékletében meghatározott 
helyreállítási eljárásokra nem terjed ki a 
„tüzelőberendezések” meghatározás.

Indokolás

Az EU éghajlatcsomagjának egyik célja az újrafeldolgozás ösztönzése. Ezért értelmetlen az 
újrafeldolgozást olyan rendszerben alkalmazni, amely éppen büntetné ezt.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 3 bekezdés - bevezető rész

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 bevételeket a 
következő célokra használják fel:

Indokolás

Tekintettel a probléma súlyosságára és sürgősségére, az árverésből származó teljes bevételt 
az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére, a megújuló energia kifejlesztésére, az 
erdőirtás elleni harcra, valamint arra kell fordítani, hogy segítsük a fejlődő országokat az 
éghajlatváltozáshoz való igazodásban, és támogassuk az alacsony bevétellel rendelkező 
háztartásokat, hogy javítsák energiafelhasználási hatékonyságukat.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) adminisztrációs költségekre a képzett 
bevétel 10%-áig.

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy az árverésből származó bevételek csupán 20%-át fordítsák az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Ez azonban kétségkívül elégtelen kiváltképp, ha az 
adminisztrációs költségeket is ebből az összegből kell fedezni.  Az árveréseket nem a nemzeti 
költségvetési hiányok fedezésének kellene ösztönöznie.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.

(4) A tagállamok szükségleteik szerint 
határoznak a bevételek egyes intézkedések 
közötti felosztásáról és a 280/2004/EK 
határozat értelmében benyújtott 
jelentéseikben információt szolgáltatnak 
bevételeiknek a felsorolt célokra történő 
felhasználásáról, különösen a belső piacra, 
az állami támogatásra és versennyel 
kapcsolatos kérdésekre összpontosítva.

A Bizottság évente jelentést készít az 
Európai Parlament számára a bevételek 
felhasználásáról, különösen a belső 
piaccal, az állami támogatással és a 
versennyel kapcsolatos kérdésekre 
összpontosítva.

Indokolás

Ez az eljárás rendkívül összetett és folyamatos intézményközi ellenőrzést és értékelést igényel. 
Fontos, hogy javítsuk az átláthatóságot, hogy a 10. cikk (3a) bekezdésében szereplő 
kötelezettségnek való megfelelés vizsgálható legyen, továbbá annak biztosítása, hogy 
egészében az Unió erőfeszítései hatékonyan legyenek elosztva. Mivel a környezetvédelmi 
politikát a megosztott hatáskörök elve irányítja, a tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk a 
kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételeknek az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó egyes intézkedések számára történő 
felosztásáról.

Módosítás 18

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-

(5) A Bizottság legkésőbb 2009. december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
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ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

értékeli az árverések időbeli ütemezését, 
igazgatását és egyéb vonatkozásait, köztük 
adott esetben egy irányelvre irányuló 
javaslatot is. A javaslat célja az árverések 
nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes
lefolytatásának biztosítása a spekulációs 
lehetőségek minimalizálása mellett. Az 
árveréseket úgy kell megszervezni, hogy az 
üzemeltetők, különösen pedig a közösségi 
rendszer hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását vagy az árverések 
alkalmazását indokoló, 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseket. Ezért a javaslatnak 
megfelelően részletesnek kell lennie,
többek közt a tagállamok-szerte tartott 
árverések ütemezésével és gyakoriságával 
kapcsolatosan, és megfelelő 
megfogalmazást kell alkalmaznia, kitérve
az árverés lehetséges hatásaira is 
különösen a következő pontokkal 
kapcsolatban: 
– spekulatív lépések,
– határokon átnyúló hatások a verseny 
tekintetében,
– több ágazatot érintő hatások,
– az uniós vállalkozások és ipar, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
versenyképessége,
– az inflációs nyomás és
– társadalmi-gazdasági hatások.
Az árverés gyakorlati működése lényeges 
alapeleme az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
vonatkozó átdolgozott javaslatnak, ezért az 
együttdöntési eljárás hatálya alá tartozik.

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kiterjesztett ETS kulcsfontosságú elemét komitológiai eljárás 
keretében kezeljék.  A Bizottságnak együttdöntésre irányuló javaslatot kell benyújtania.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kiterjesztett ETS kulcsfontosságú elemét komitológiai eljárás 
keretében kezeljék. A Bizottságnak együttdöntésre irányuló javaslatot kell benyújtania.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek az ágazati 
referenciaértékek alkalmazása révén
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 és a 
kapcsolt energiatermelés felhasználását, 
valamint az üvegházhatású gázok 
elkülönítését és tárolását. Villamosenergia-
termelés céljából ingyenesen nem osztható 
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ki kibocsátási egység, kivéve, ha ipari 
termelési folyamat során keletkező 
hulladékgázokból történik a villamos 
energia előállítása, melyet az üzemeltető 
saját maga használ fel e termelési 
folyamat során, amely esetben az 
üzemeltető az ezen előállítási 
folyamatokra elfogadott ágazati 
referenciaértékeknek megfelelően 
részesül kiosztásban.

A Bizottság biztosítja, hogy fölösleges 
költségeket ne hárítsanak át a végső 
fogyasztóra.

Indokolás

Az előállítási folyamatok során keletkező hulladékgázok villamosenergia-termelésre való 
felhasználása hozzájárul a források megőrzéséhez és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell 
zárni az árverésből és ugyanazt a kiosztási módszert kell rá alkalmazni, mint az ilyen gázokat 
előállító létesítményekre. Ez megfelel a COM(2008)0830 bizottsági közlemény 92. pontja 
lényegi tartalmának.

A villamosenergia-termelő ágazatot a költségek általános áthárítása nem zárhatja ki az 
éghajlatváltozás mérséklésére irányuló erőfeszítésekből.

Módosítás 21

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

(3) A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén,
az egységes európai referenciaértékek 
alapján gazdaságilag indokolt módon, 
kereslet kielégítése céljából folytatott 
hőtermelés tekintetében – a más 
hőtermelőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében – ingyenes 
kiosztásban részesülnek. Ezeket a 
referenciaértékeket harmonizált 
eljárásnak megfelelően állapítják meg és 
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igazítani. követik nyomon.  

Indokolás

A kapcsolt energiát termelő erőműben történő villamosenergia-termelés az energiatermelés 
leghatékonyabb módja.  Ezért 2013 után is további intézkedésekkel kell ösztönözni azt.  A 
kibocsátási kvóták ingyenes kiosztása segíti e célkitűzés megvalósítását.  

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a 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 ingyenesen nem osztható ki 
kibocsátási egység, kivéve, ha ipari 
termelési folyamat során keletkező 
hulladékgázokból történik a villamos 
energia előállítása, melyet az üzemeltető 
saját maga használ fel e termelési 
folyamat során, amely esetben az 
üzemeltető az ezen előállítási 
folyamatokra elfogadott ágazati 
referenciaértékeknek megfelelően 
részesül kiosztásban.

Indokolás

Az előállítási folyamatok során keletkező hulladékgázok villamosenergia-termelésre való 
felhasználása hozzájárul a források megőrzéséhez és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell 
zárni az árverésből és ugyanazt a kiosztási módszert kell rá alkalmazni, mint az ilyen gázokat 
előállító létesítményekre. Ez megfelel a COM(2008)0830 bizottsági közlemény 92. pontja 
lényegi tartalmának.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott
kibocsátásiegység-mennyiség az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségnek 
felel meg, adott esetben figyelembe véve a 
nemzetközi tárgyalások eredményeit, ezt 
követően pedig az ingyenesen kiosztott 
mennyiséget évente – mindig azonos 
mennyiséggel – úgy kell csökkenteni, hogy 
2020-ra elérje a nullát.

Indokolás

A nemzetközi tárgyalások eredményétől függ, hogy a Bizottság mit javasol a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős mértékben kitett, energiaigényes, uniós székhelyű 
iparágakkal kapcsolatban. A Bizottságnak ezen iparágakkal együtt kell meghatároznia az 
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló, uniós és nemzetközi szinten elfogadható 
célokat, amelyek az EU-ban és azon kívül valódi, mérhető és igazolható csökkenéshez 
vezetnek.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A következményes kibocsátás által veszélyeztetettnek ítélt ágazatokat és a megfelelő 
intézkedéseket mielőbb meg kell határozni. Az érintett ágazatok háromévenkénti 
felülvizsgálata szükségetlen bizonytalanságot okoz, ami káros hatással van a befeketetésekre.

Módosítás 25
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Indokolás

Ez az eljárás rendkívül összetett és folyamatos intézményközi ellenőrzést és értékelést igényel.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 2a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új piaci információk alapján az I. 
mellékletben nem szereplő bármely ágazat 
kérheti minden évben a Bizottságot, hogy 
értékelje újra a következményes 
kibocsátás általi veszélyeztetettségét.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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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:

szükséges kibocsátási egységek árát a
termékárakon keresztül megjelenítse 
anélkül, hogy ezáltal jelentősen veszítene
nemzetközi versenyhelyzetéből; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a jelenlegi és a várható piac szerkezetét, 
a földrajzi értelemben vett piacot és a 
termékpiacot, a foglalkoztatást és a 
gazdasági jelentőséget, valamint az 
ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt, figyelembe véve a szállítási 
költségeket;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azokat a közvetlen és közvetett 
hatásokat, amelyeket az energia és 
bizonyos nyersanyagok árának előrejelzett 
növekedése okoz, az éghajlat-változási 
politika folytán;

Módosítás 30
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a költségek végső fogyasztókra történő 
hárításának kísérő társadalmi hatásait.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

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 az ágazatok vagy alágazatok
jövedelmezősége alapján.

Indokolás

A Bizottság a javaslatban végig a következményes kibocsátás által veszélyeztetett ágazatokról 
és alágazatokról beszél, ezért ésszerű végig ugyanazt a terminológiát követni a zavar 
elkerülése végett.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és
ezen eredményeknek a üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 

A Bizottság legkésőbb 2010 januárjáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és
arra való tekintettel, hogy ez a 
megállapodás mennyiben felel meg az új 
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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:

Ia. mellékletben szereplő kritériumoknak 
– javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
következményes kibocsátás szempontjából 
mely ágazatok és alágazatok minősüljenek 
kockázatosnak. Ezeket az ágazatokat és 
alágazatokat a szociális partnerekkel, az 
érintett felekkel és az Európai 
Parlamenttel való konzultációt követően 
azonosítják, számolva azzal a 
lehetőséggel, hogy nem sikerül kötelező 
kibocsátáscsökkentést előíró nemzetközi 
megállapodást tető alá hozni.

Indokolás
Előrébb kell hozni a határidőket, hogy a következményes kibocsátás szempontjából 
kockázatosnak minősülő iparágak számára kiszámíthatóságot biztosítsunk.

Az esetleges nemzetközi megállapodásnak mérhetőnek és ellenőrizhetőnek kell lennie, és a 
Bizottság által javasolttal egyenlő mértékű kibocsátáscsökkentést kell előírnia.

A Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatni kell, majd ezeknek hozzá kell járulniuk a Bizottság 
javaslatához, a következményes kibocsátás szempontjából kockázatosnak minősülő ágazatokat 
és alágazatokat pedig az érintett felekkel folytatott konzultációt követően kell azonosítani.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, döntőek azok a 
kötelező erejű ágazati megállapodások, 
amelyek globális szinten az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából jelentős nagyságú 
kibocsátáscsökkentést eredményeznek, 
nyomon követhetők, ellenőrizhetők, és 
olyan kötelező intézkedéseket 
tartalmaznak, amelyek biztosítják a 
rendelkezések betartását, valamint azok az 
ágazatok és alágazatok, amelyek a [10a.
cikk (8) és (9)] bekezdése értelmében a 
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következményes kibocsátás szempontjából 
kockázatosnak minősülnek.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet.

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet, 
és minden megmaradt kibocsátási 
egységet, vagy annak megfelelő összeget 
vissza kell szolgáltatnia az illetékes 
hatóságoknak. A Bizottság biztosítja, hogy 
a nemzeti végrehajtás és az állami 
támogatásra és a versenyre vonatkozó 
szabályok szigorú betartását, különösen az 
erőfölénnyel való visszaélés 
megakadályozása érdekében. E célból a 
Bizottság háromhavonta közzéteszi az 
energiatermékek vállalat, ágazat és 
tagállam szerinti bontásban megadott 
végső fogyasztói árát. A végső fogyasztói 
ár uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbeli komponensét elkülönítve kell 
azonosítani a Bizottság által közzétett 
ártáblázatban.

Indokolás

Ha egy létesítmény megszünteti működését és ingyenes kiosztásban részesült, nem adhatja el 
fennmaradó kibocsátási egységeit a piacon; azokat vissza kell szolgáltatnia a tagállamnak. Ez 
garantálja, hogy ne éljenek vissza a rendszerrel. 

A Bizottságnak kell biztosítania, hogy az állami támogatásra vonatkozó és versenyszabályokat 
szigorúan alkalmazzák és ellenőrizzék.

Az ipartól a végső felhasználókig valamennyi érintett fél az árak átláthatóságát kívánja a 
piactorzulás elkerülése végett, ezért a Bizottságnak rendszeres időközönként közzé kell tennie 
az energetikai termékek végső fogyasztói árát.

Módosítás 35
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 vagy bármilyen 
nemzetközi ágazati megállapodás
hatálybalépéséig és a 28. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazásáig az e cikk (2)–
(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. A következményes 
kibocsátásnak kitett ágazatokban 
megvalósított projektekből származó CDM 
és JI kibocsátáscsökkentési egységeket 
azonban ki kell zárni az ilyen 
alkalmazásból.

Indokolás

Fontos, hogy mérhető és igazolható csökkentések elérése érdekében ne csak globális 
nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati megállapodásokra is törekedjünk, 
különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és India.

Nem szabad, hogy a következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek miatt előnybe kerülő külső versenytásak veszélyeztessék.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 vagy nemzetközi ágazati 
éghajlat-változási megállapodások
létrejöttét követően a közösségi 
rendszerben csak a megállapodást 
megerősítő harmadik országokból 
származó CER-ek fogadhatók el.
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Indokolás

Fontos, hog ne csak globális nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati 
megállapodásokra is törekedjünk, különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és 
India.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2003/87/EK irányelv
11b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség és tagállamai csak olyan 
projekttevékenységeket engedélyezhetnek, 
amelyek esetében a projekt valamennyi 
résztvevőjének székhelye vagy olyan 
országban van, amely részes fele a szóban 
forgó projektről kötött nemzetközi 
megállapodásnak, vagy pedig olyan 
országban, szövetségi szint alatti vagy 
regionális egységben van, amely a 25. cikk 
alapján kapcsolódik a közösségi 
rendszerhez.

A Közösség és tagállamai csak olyan 
projekttevékenységeket engedélyezhetnek, 
amelyek esetében a projekt valamennyi 
résztvevőjének székhelye vagy olyan 
országban van, amely részes fele a szóban 
forgó projektről kötött nemzetközi 
megállapodásnak, vagy pedig olyan 
országban, szövetségi szint alatti vagy 
regionális egységben van, amely a 25. cikk 
alapján kapcsolódik a közösségi 
rendszerhez. A következményes 
kibocsátásnak kitett ágazatokban 
megvalósított projektekből származó CDM 
és JI kibocsátáscsökkentési egységeket ki 
kell zárni.

Indokolás

Nem szabad, hogy a következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek miatt előnybe kerülő külső versenytásak veszélyeztessék.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság – a nyomon követésre és a 
jelentéstételre vonatkozóan a IV. 
mellékletben meghatározott elvek alapján –

1. Legkésőbb 2011. december 31-ig a 
Bizottság – a nyomon követésre és a 
jelentéstételre vonatkozóan a IV. 
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rendeletet fogad el az I. mellékletben 
felsorolt tevékenységekből származó 
kibocsátás, valamint, szükség szerint, a 
tevékenységre vonatkozó adatok nyomon 
követéséről és bejelentéséről; a rendeletben 
az egyes üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos, a kibocsátás nyomon 
követésére és bejelentésére vonatkozó 
követelmények kapcsán meghatározza e 
gázok globális felmelegedési potenciálját.

mellékletben meghatározott elvek alapján –
rendeletet fogad el az I. mellékletben 
felsorolt tevékenységekből származó 
kibocsátás, valamint, szükség szerint, a 
tevékenységre vonatkozó adatok nyomon 
követéséről és bejelentéséről; a rendeletben 
az egyes üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos, a kibocsátás nyomon 
követésére és bejelentésére vonatkozó 
követelmények kapcsán meghatározza e 
gázok globális felmelegedési potenciálját.

Indokolás

A rendszer kiszámíthatóságának biztosítása érdekében meg kell határozni egy időpontot.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet figyelembe veheti a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, követelményeket állapíthat
meg az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be 
az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával összefüggő 
kibocsátásról, továbbá rendelkezhet ezen 
adatok független hitelesítéséről.

(2) A rendelet figyelembe veszi a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, követelményeket állapít
meg az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be 
az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával összefüggő 
kibocsátásról, továbbá rendelkezhet ezen 
adatok független hitelesítéséről. A rendelet 
megállapítja továbbá a 
kibocsátáskereskedelemben részt vevő 
pénzügyi intézményekre vonatkozó 
jelentési követelményeket.

Ezek a követelmények kiterjedhetnek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.

Ezek a követelmények kiterjednek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.
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Indokolás

Az árverésben részt vevő pénzügyi intézményeknek egyértelmű eljárási szabályok kellenek.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/87/EK irányelv
15 cikk – b bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendeletet fogad el a 
kibocsátásadatokat tartalmazó jelentések 
hitelesítéséről és a hitelesítők 
akkreditációjáról, ebben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat.

Legkésőbb 2010. június 30-ig a Bizottság 
rendeletet fogad el a kibocsátásadatokat 
tartalmazó jelentések hitelesítéséről és a 
hitelesítők akkreditációjáról, ebben 
meghatározza a hitelesítők 
akkreditációjára, kölcsönös elismerésére és 
akkreditációjának visszavonására, valamint 
– szükség szerint – a felügyeletre és a 
szakmai értékelésre irányadó 
kritériumokat.

Indokolás

A dátumot meg kell határozni, hogy az érintett felek számára a kiszámíthatóság biztosított 
legyen.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
2003/87/EK irányelv
24a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.

1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését. A Bizottság kizárja a 
következményes kibocsátásnak kitett 



AD\742513HU.doc 33/39 PE405.911v02-00

HU

ágazatokban megvalósított projektekből 
származó CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységeket.

Indokolás

Nem szabad, hogy a következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek miatt előnybe kerülő külső versenytásak veszélyeztessék.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az 50 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid-kibocsátás és 
a biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 
000 tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek 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
nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid-kibocsátás és 
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 c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
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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;

évben bármely létesítmény kibocsátása – a
nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid-kibocsátás és 
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.

Indokolás

A kis- és középvállalkozásokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése, a szükségtelen 
adminisztrációs költségek és a túlzott bürokrácia elkerülése, valamint a rendszer 
hatékonyságának növelése érdekében a kis létesítményeknek lehetőséget kell biztosítani a 
rendszerből való kimaradásra, amennyiben egyenértékű intézkedéseket léptetnek életbe. A 
rendszerben részt vevő összes létesítmény egyharmada kis létesítmény, amelyek az összes 
kibocsátás csupán 2%-áért felelősek.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás megkötése nyomán 
alkalmazandó kiigazítások

Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás vagy nemzetközi ágazati 
éghajlat-változási megállapodások
megkötése nyomán alkalmazandó 
kiigazítások

Indokolás

Fontos, hogy mérhető és igazolható csökkentések elérése érdekében ne csak globális 
nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati megállapodásokra is törekedjünk, 
különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és India.

Módosítás 44
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés

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 vagy 
nemzetközi éghajlat-változási ágazati 
megállapodásokat köt, amelyek 2020-ig az 
üvegházhatású gázok tekintetében az 
Európai Tanács által megállapított 
minimális kibocsátáscsökkentést 
meghaladó mértékű kötelező csökkentést
írnak elő, akkor a (2), a (3) és a (4) 
bekezdés szerint kell eljárni.

Indokolás

Fontos, hogy mérhető és igazolható csökkentések elérése érdekében ne csak globális 
nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati megállapodásokra is törekedjünk, 
különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és India.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi 
ágazati megállapodások 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 
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érvényes részaránya szorzatának megfelel. kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

Indokolás

Fontos, hogy mérhető és igazolható csökkentések elérése érdekében ne csak globális 
nemzetközi megállapodásokra, hanem nemzetközi ágazati megállapodásokra is törekedjünk, 
különösen olyan felemelkedő gazdaságokkal, mint Kína és India.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket – a
következményes kibocsátásnak kitett 
ágazatokból származó CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek kivételével 
– a (2) bekezdéssel összhangban 
megvalósuló csökkentés fele erejéig 
használhatják fel.

Indokolás

Nem szabad, hogy a következményes kibocsátásnak kitett ágazatokat CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységek miatt előnybe kerülő külső versenytásak veszélyeztessék.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet - 2 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet - 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2. pont a következő mondattal egészül 
ki:

törölve
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„A tüzelőberendezések teljes 
kapacitásának kiszámításakor a 3 MW 
alatti névleges bemenő hőteljesítményű 
egységeket – e számítás céljából – nem 
kell figyelembe venni.”

Indokolás

A 27. cikk célját, azaz a kis létesítmények kizárását lehetetlen lenne elérni, ha az 
összkibocsátás kiszámításához összevonják az egymáshoz kapcsolódó kis létesítményeket.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA MELLÉKLET
EGY NEMZETKÖZI 

MEGÁLLAPODÁS MINIMÁLIS 
KÖVETELMÉNYEI

A következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett, 
energiaigényes iparágakra is kiterjedő 
nemzetközi megállapodásnak, vagy az 
ilyen iparágakról szóló nemzetközi ágazati 
megállapodásnak legalább az alábbi 
kritériumoknak meg kell felelniük, hogy 
egyenlő feltételeket biztosítson az ilyen 
iparágak számára:
i) a részt vevő országok a termelés kritikus 
tömegének legalább 85%-át adják,
ii) egyenlő szén-dioxid-kibocsátási 
célkitűzéseket tartalmaznak,
iii) hasonló kibocsátáscsökkentési 
rendszereket tartalmaznak, amelyeknek 
hasonlóak az előírásaik, és amelyeket 
valamennyi részt vevő ország, vagy olyan 
ország betartat, amelynek az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere által 
lefedett ágazatokban nem egyenértékűek 
szén-dioxid-kibocsátási célkitűzései,
iv) biztosítják, hogy az egymással 
versenyző anyagokra az életciklus 
figyelembevétele mellett ugyanazok a 
korlátozások vonatkozzanak,
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v) gondoskodnak a hatékony nemzetközi 
megfigyelő és ellenőrző rendszerről.

Indokolás

A 10b. cikk módosításával összhangban.
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