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Módosítás 44
Eija-Riitta Korhola

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

(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 
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.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az újonnan iparosodott országok egyre növekvő részesedésére a kibocsátásban, 
részvételük biztosítását, és nem csak a részvételre való ösztönzésüket kell célként kitűzni.
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Módosítás 45
Pilar del Castillo Vera

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

(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 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok
részvételére van szükség.

Or. en

Indokolás

A fejlődő országok részvételének biztosítását, és nem csak a részvételre való ösztönzésüket 
kell célként kitűzni.
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Módosítás 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50%-kal az 1990. évi szint alá kell 
csökkenteni. Minden gazdasági ágazatnak, 
beleértve a nemzetközi repülést és a 
tengeri szálítást is, hozzá kell járulnia az 
említett kibocsátáscsökkentési célok 
eléréséhez. A nemzetközi tengeri szállítás 
kibocsátásait 2015-ig be kell építeni az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe vagy 
egyéb módon be kell építeni a tagállamok 
arra irányuló erőfeszítéseiről szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatba, hogy 2020-ig 
teljesítsék az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi kötelezettségvállalásokat.

Or. en
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Módosítás 47
Esko Seppänen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a kibocsátási jogok árát 
hozzáadják a kibocsátásmentes villamos 
energia árához, az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere 
jelentősen növeli minden villamos energia 
árát. Ezenkívül az európai iparágak az 
energia árában áthárítják a szén-dioxid-
kibocsátás költségét.

Or. en

Indokolás

E problémák forrása az elektromos áram piaci alapú nagykereskedelmi árképzési 
rendszerében keresendő.

Módosítás 48
Esko Seppänen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A villamos energia nagykereskedelmi 
árképzési rendszere miatt ez az irányelv új 
kezdetet jelent a kibocsátásmentes 
nukleáris létesítményekbe való 
befektetések számára.

Or. en

Indokolás

A villamos áram árképzési rendszere kedvez a kibocsátásmentes energiatermelésnek.
Valójában az összes villamos energia árát megemelik a kibocsátási egységek árával, holott az 



AM\728287HU.doc 7/102 PE407.871v01-00

HU

ár független az előállítási költségektől és az egységek villamos energia előállításához való 
felhasználásától.

Módosítás 49
Esko Seppänen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A pénzügyi visszaélések elkerülése 
érdekében az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszere kibocsátási egységeinek nem 
kellene a pénzügyi piacokon 
megvásárolhatónak lenniük. Ellenkező 
esetben a spekuláció súlyos problémákat 
okozhat az egységek és a villamos energia 
árképzésében.

Or. en

Indokolás

Ha a kibocsátási egységek megvásárolhatók, nem tanulunk a közelmúltbeli amerikai 
ingatlanpiaci problémákból, ahol a magas kockázatú kölcsönöket más kötvényekkel együtt 
kockázatos csomagokba helyezték. Ha a kibocsátási egységek szabadon pénzügyi termékekké 
alakíthatók, a piaci erők spekulálni fognak velük, hogy hiányt teremtsenek és pénzügyi 
hasznot termeljenek a villamos energia fogyasztói, a háztartások és az ipar kárára.

Módosítás 50
Dorette Corbey

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 

(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 
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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.

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. A 20% és a 30% 
közötti különbség csökkentése érdekében 
hasznos lenne, ha az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere azonnal 
bevezetné a 25%-os kibocsátáscsökkentési 
mértéket.

Or. nl

Módosítás 51
Eija-Riitta Korhola

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 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, 
és így több mint 30%-kal 1990. évi szintje
alá kell csökkennie.

Or. en
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Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere révén a 
szén-dioxid-kibocsátás 2020-ig elért csökkentésének megközelítő százalékos értékét 1990-hez 
viszonyítva is meg kell adni. Ez különösen fontos az olyan nemzetközi tárgyalások során, ahol 
az EU-nak azt kell szemléltetnie, hogy mit ért el 1990 óta. Az 30%-os értéket az Európai 
Bizottság adta meg a 2008. május 15-i EP-meghallgatáson.

Módosítás 52
Herbert Reul

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 Kiotó által 
elismert nemzetközi 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.

Or. de

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.
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Módosítás 53
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás
következményeinek megakadályozásához 
tudományos szempontból szükségesnek 
tartanak, feltéve, hogy más fejlett országok 
hasonló mértékű kibocsátáscsökkentésre 
vállalnak kötelezettséget, továbbá a 
gazdaságilag fejlettebb fejlődő országok 
felelősségükkel és képességeikkel 
arányosan szintén hozzájárulnak.
Tudományos bizonyítékok alapján 
biztosítani kell az igazságos 
tehermegosztást a közösségi rendszer és a 
gazdaság egyéb ágazatai között.

Or. en

Indokolás

A további uniós csökkentéseknek összhangban kell lenniük az olyan országok intézkedéseivel, 
amelyekben a következményes kibocsátásnak nagy a kockázata.
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Módosítás 54
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A különösen energiaigényes iparágak 
számára kivételt kell biztosítani a 
kibocsátási egységek elárverezése alól. 
Ennek a szabálynak legalább 2020-ig 
érvényben kell maradnia, nemzetközi 
megállapodás esetén pedig tovább is. Az 
ingyenes kiosztás mértéke azonban nem 
korlátozható, annak 100%-nak kell 
lennie. Az energiaigényes iparágak 
kötelező kivétele csak akkor szűnhet meg, 
ha a kiotói megállapodás nemzetközi 
utódja az egész világon egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít az ipari 
termelés számára.

Or. de

Indokolás

Az energiaigényes iparágaknak megbízható tervezési alapra van szükségük a befektetésekhez, 
hogy jó esélyük legyen a nemzetközi versenyben.

Módosítás 55
Patrick Louis

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 
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erdők kiirtásakor és elégésekor, ezért 
fontos erdővédelmi mechanizmusokat 
bevezetni a globális felmelegedés 
mérséklése érdekében. 

Or. fr

Indokolás

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

Franciaországban az erdők 15,6 millió tonna szén-dioxidot tárolnak és az üvegházhatású 
gázkibocsátás 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 56
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
évente 25 000 tonnánál kevesebb szén-
dioxidot kibocsátó létesítményekre;

Or. de

Indokolás

Az évente 25 000 tonnánál kevesebb szén-dioxidot kibocsátó létesítmények a teljes ipari szén-
dioxid-kibocsátásnak csak kis hányadáért felelősek, ezért ki kell azokat zárni az irányelv 
hatálya alól. Ez jelentősen csökkenti a kis- és közepes méretű vállalkozások adminisztratív 
terheit.
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Módosítás 57
Patrick Louis

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. 

Or. fr

Indokolás

Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) 2007. évi jelentése 
szerint „hosszú távon az erdők által tárold szén-dioxid mennyiségének fenntartására vagy 
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 58
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr
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Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyv statisztikai célokat állapít meg a B. mellékletben felsorolt ipari 
országok üvegházhatású gázkibocsátára 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 59
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének teljes mértékben a Kiotói 
Jegyzőkönyv projektjén alapuló 
mechanizmusokra kell épülnie, többek 
között a LULUCF-tevékenységeknek a 
2003/87/EK irányelv és a 2003/87/EK 
irányelvet módosító 2004/101/EK irányelv 
hatálya alá vonása révén.

Or. fr

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.
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Módosítás 60
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A Bizottság a bali konferencián 
felvetett javaslatok és a technikai fejlődés 
fényében fontolóra veszi a LULUCF-
tevékenységek 2003/87/EK irányelvbe és a 
2003/87/EK irányelvet módosító 
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.

Or. fr

Indokolás

Néhány tagállam bírálta a Bizottságot, amiért az nem indokolta kellőképpen, miért zárja ki a 
LULUCF-tevékenységeket, és bánja 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 biodiverzitás 
védelmét és a kárt szenvedett erdők helyreállítását.

Módosítás 61
Herbert Reul, Christian Ehler

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) 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
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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.

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. 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.

Or. de

Indokolás

Az adminisztratív és egyéb költségeket a kkv-k vonatkozásában a lehető legalacsonyabban kell 
tartani. Ez indokolja, hogy a kis létesítmények esetében évente legfeljebb 25 000 tonnára 
emeljék a szén-dioxid-kibocsátás határértékét, amennyiben az ilyen létesítmények egyéb 
eszközökkel érnek el kibocsátáscsökkenést.

Módosítás 62
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a Közösség 
egészére kiterjedő mennyiségét a 2008-tól 
2012-ig tartó időszak felétől számítva 
egyenletesen csökkenteni kell, biztosítva, 
hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 

(11) A kibocsátási egységeknek a Közösség 
egészére kiterjedő mennyiségét a 2008-tól 
2012-ig tartó időszak felétől számítva 
egyenletesen csökkenteni kell, biztosítva, 
hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
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által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,10%-os állandó csökkentési 
együtthatójával azonos mértékűnek kell 
lennie annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

Or. de

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. A csökkentés éves mennyiségének ennek megfelelően kell módosulnia.

Módosítás 63
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell,
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie 

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
2%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
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annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább
25%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

Or. xm

Indokolás

Balin úgy vélték, hogy a fejlődő országoknak 2020-ig az 1990. évi szintekhez képest 25–40%-
kal kellene csökkenteniük üvegházhatású gázkibocsátásaikat. E célkitűzés teljesítése 
érdekében az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének először a 2005-ös szintekhez képesti, 
2025-ig való 25%-os csökkentéssel kellene kezdenie, amely a 2012 utáni nemzetközi 
megállapodások összefüggésében 30%-ig növelhető. Ez azt jelenti, hogy a lineáris tényezőt 
2%-ra kell módosítani (1,74 x 25/21). A 25%-ról 30%-ra növelés a 20-ról 30%-ra növeléshez 
képest viszonylag egyszerű. 30%-os csökkentési célkitűzés esetén a lineáris tényezőt 2,5-re 
kell módosítani, hacsak a Bizottság szerint más tényezőt nem kell alkalmazni.

Módosítás 64
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 15%-os
kibocsátáscsökkentésnek, az 1990-es 
szinthez képest xx%-os csökkentésnek
felel meg, beleértve a 2005–2007. 
időszaktól a 2008–2012. időszakig kibővült 
hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra 
vonatkozó – a 2008–2012. időszak 
tekintetében a bolgár és román nemzeti 
kiosztási terv értékelésére használt – 2005. 
évi kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 1 milliárd 
850 millió kibocsátási egységet adnak ki a 
létesítmények számára a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra szóló kiosztásokért 
cserébe, és mintegy 130 millió 
tanúsítványt a 2013-tól újonnan bevont 
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egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

ágazatokra és gázokra. A pontos 
kibocsátott mennyiségeket és a csökkentési 
tényező százalékos értékét azt követően 
számítják ki, hogy a tagállamok – a 2008–
2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

Or. de

Indokolás

Az átláthatóság miatt a számokat az 1990-es szintekhez viszonyítva is ki kell számolni. A 
számítások elvégzésére a Bizottságot kérik fel. A módosítás más számítások eredményeinek 
figyelembevétele céljából is kiigazít.

Módosítás 65
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, ami az 
1990-es szinthez képest több mint 30%-os 
csökkenést jelent, beleértve a 2005–2007. 
időszaktól a 2008–2012. időszakig kibővült 
hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra 
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és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

vonatkozó – a 2008–2012. időszak 
tekintetében a bolgár és román nemzeti 
kiosztási terv értékelésére használt – 2005. 
évi kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere révén a 
szén-dioxid-kibocsátás 2020-ig elért csökkentésének megközelítő százalékos értékét 1990-hez 
viszonyítva is meg kell adni. Ez különösen fontos az olyan nemzetközi tárgyalások során, ahol 
az EU-nak azt kell szemléltetnie, hogy mit ért el 1990 óta. Az 30%-os értéket az Európai 
Bizottság adta meg a 2008. május 15-i EP-meghallgatáson.

Módosítás 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdaság előtt álló további (13) Az európai gazdaság előtt álló további 
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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.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.
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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.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 68
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra 
történő csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió 
gazdaságának kis szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasággá történő átalakítása során a 
Közösségen belüli versenytorzulás 
kiküszöbölésének és a legnagyobb 
mértékű gazdasági hatékonyság 
biztosításának célkitűzései nem 
egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban 
részesüljenek az egyes tagállamokban.

törölve
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Ezért más mechanizmusokat kell 
kidolgozni a viszonylag alacsony egy főre 
jutó jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-
át az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így 
annak az alacsonyabb jövedelmi szinttel 
és nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie.
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 
0,7%-át.

Or. en

Módosítás 69
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
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szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 

szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie.
Azt is figyelembe kell venni továbbá, hogy 
bizonyos tagállamok földrajzilag 
hátrányos helyzetben vannak, például 
peremterületen, vagy szigeten 
helyezkednek el. A Közösség egy főre jutó 
átlagos jövedelmi szintjénél több mint 
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dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék
0,7%-át.

20%-kal magasabb jövedelmi szinttel 
rendelkező tagállamoknak hozzá kell 
járulniuk a kiosztáshoz, kivéve azt az 
esetet, amikor teljes csomagnak a 
SEC(2008)85 dokumentumban megbecsült 
közvetlen költsége meghaladja a bruttó 
hazai termék 0,7%-át.

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek elosztásakor figyelembe kell venni a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézóval kapcsolatos közösségi célkitűzéseket.

Módosítás 70
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 
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kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék
0,7%-át. 

kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie.
Figyelembe kell venni azt is, hogy Európa 
bizonyos részei – például a távoli, 
hegyvidéki vagy szigeten elhelyezkedő 
területek – milyen földrajzi jellemzőkkel 
és hátrányokkal rendelkeznek. A
Közösség egy főre jutó átlagos jövedelmi 
szintjénél több mint 20%-kal magasabb 
jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék
0,7%-át. 

Or. el
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Módosítás 71
Herbert Reul

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 
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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(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 100%-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 
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kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal növeli 
az energiahatékonyságot, 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. 

érdekében, hogy 2020-ra 20%-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal növeli 
az energiahatékonyságot, 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. Ezen túlmenően a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételt a 
közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani.

Or. fr
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Indokolás

Létfontosságú, hogy az EU többet tudjon befektetni az energiatechnológiákba és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésébe, mivel ezek a 2050-ig terjedő időszakra vonatkozó 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések előkészítése szempontjából lényegesek. A bevétel 100%-
ának közösségi szinten való felhasználása lehetővé tenné az európai kutatás megfelelő 
szervezését, elsősorban az USA-hoz és Japánhoz viszonyítva.

Módosítás 73
Nikolaos Vakalis

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 
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 

(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
90%-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 
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 
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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.

alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 
villamosenergia-árak és egyéb alapvető 
árucikkek árának lehetséges 
emelkedésének hatása az alacsony és 
közepes jövedelemmel rendelkező 
háztartásokban, a fejlődő országokban 
történő beruházások a kibocsátások 
további csökkentése és az alacsony 
kibocsátású gazdaság létrehozása 
érdekében, valamint az európai vállalatok 
versenyképességének javítása érdekében, 
illetve abból a célból hozott intézkedések, 
hogy ösztönözzék a vállalatok részéről a 
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiaforrások nagyobb támogatása, az 
alacsony kibocsátással járó technológiák 
terén végzett kutatások, a műszaki 
infrastrúktúra javítása, valamint olyan 
intézkedések révén, amelyekkel 
csökkenthetők az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei kereskedelmi 
rendszerének hatásai a súlyos földrajzi és 
demográfiai problémákkal szembesülő 
területeken, egyszersmind további 
intézkedéseket hozva a fenntartható 
energiával kapcsolatos politika fejlesztése 
végett.

Or. el

Módosítás 74
Alejo Vidal-Quadras

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 

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás során kifejtett jelentős 
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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 
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 

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 
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 
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kötelezettségük teljesítése alól. Az irányelv 
nem vetíti előre az állami támogatásokkal 
kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét.

kötelezettségük teljesítése alól. Az irányelv 
nem vetíti előre az állami támogatásokkal 
kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét. Az 
erdőirtás megakadályozása és a 
fenntartható erdőgazdálkodásra irányuló 
egyéb projektek és tevékenységek 
érdekében a kibocsátási egységek árverés 
útján történő értékesítéséből származó 
bevételeket hatékony, piaci alapú 
eszközöknek kell kiegészíteniük, például 
lehetővé kell tenni a létesítmények 
üzemeltetői számára, hogy erdőalapú 
szén-dioxid-kvótákat használjanak fel az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében.

Or. en

Indokolás

Az erdőalapú szén-dioxid-kvótákhoz hasonló piaci alapú eszközök jelentik a leghatékonyabb 
módszert arra, hogy a fejlődő országokban biztosítsuk a szükséges ösztönzést és befektetéseket 
az erdőirtás visszaszorítására, illetve a fenntartható erdőgazdálkodási és erdőtelepítési 
projektek és tevékenységek megindítására.

Módosítás 75
Alyn Smith

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, végül a kibocsátási 
egységek kereskedelmi rendszere által az 
állandó és súlyos földrajzi és demográfiai 
problémákkal szembesülő területkre 
gyakorolt hatások tompítása, kiegészítő 
eszközöket biztosítva ezek számára a 
fenntartható energiával kapcsolatos 
politika kidolgozására. 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 
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kötelezettségük teljesítése alól. Az irányelv 
nem vetíti előre az állami támogatásokkal 
kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét.

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételek elosztásakor figyelembe kell venni a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióval kapcsolatos közösségi célkitűzéseket.

Módosítás 76
Dorette Corbey

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 
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 

(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 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal növeli 
az energiahatékonyságot, hozzájárulás a 
globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alaphoz, az erdőirtás 
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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.

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. Az innováció előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak legalább az 
árverési bevételek 50%-át vissza kell 
forgatniuk a részt vevő vállalatokba a zöld 
technológiákba történő beruházások 
révén, ideértve az üvegházhatást okozó 
gázok elkülönítésére és geológiai 
tárolására szolgáló technológiákat.
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.

Or. nl

Indokolás

Az árverési bevételek legalább 50%-át vissza kell forgatni a részt vevő vállalatokba, 
amennyiben azok zöld, vagy a szén-dioxid-megkötési és -tárolási technológiát is magukba 
foglaló technológiákba fektetik a visszajuttatott összeget.
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Módosítás 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(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 bevételt
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 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal növeli 
az energiahatékonyságot, hozzájárulás a 
globális energiahatékonysági és megújuló 
energia 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.  A bevételek legalább 
50%-át a fejlődő országokban a 
klímaváltozás kapcsán szükséges 
erőfeszítésekhez való hozzájárulásra kell 
felhasználni. Ezen túlmenően a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 78
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, 
továbbá a szén-dioxid-elkülönítésre és -
tárolásra nem adható ingyenes kiosztás, 
mivel ezt a tevékenységet azzal kell 
ösztönözni, hogy a tárolt kibocsátások 
ellenében nem kell kibocsátási egységeket 
leadni. A verseny torzulásának 
megakadályozása érdekében a 
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy 

törölve
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hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
rendszerekben előállított hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek akkor, ha a más ágazatok 
létesítményei által előállított ilyen hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásra került 
sor.

Or. en

Indokolás

Az árverési eljárás a világon valaha megtartott legnagyobb globális árverés lesz. Kritikus 
fontosságú, hogy folyamatosan fenn lehessen tartani a kibocsátási egységek likvid piacát, 
illetve el lehessen kerülni a piaci kudarcokat. Ennélfogva fokozatos bevezetésre lesz szükség 
annak érdekében, hogy rendben történjen meg az energiapiac teljes átállása az árveréses 
rendszerre, és korlátozni lehessen a termelési kapacitásokra és az energiaárakra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat, valamint el lehessen kerülni, hogy az energiaárak miatt a nemzeti ipar 
számára torzuljon az európai belső piac.

Módosítás 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A kibocsátáskereskedelem olyan 
eszköz, amely segíthet minimális költségek 
mellett elérni a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése terén kitűzött célokat. A 
referenciaértékeken és a tényleges 
termelésen alapuló ingyenes kiosztás
megfelelő ösztönzést jelent a hatékonyság 
növelésére. Az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének a részt vevő létesítményekre 
és közvetve a fogyasztókra háruló 
költségei ily módon korlátozhatók azokra 
a pénzügyi igényekre, amelyek a szén-
dioxid-kibocsátásnak a kitűzött célok 
szintjére történő csökkentéséhez 
szükségesek. A kvótákban engedélyezett 
kibocsátás ezért nem jár költségekkel a 
Közösségre nézve, ám költségek fognak 
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vonatkozóan ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek akkor, ha a más ágazatok 
létesítményei által előállított ilyen hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásra került 
sor.

jelentkezni amint egy jövőbeni szigorúbb 
csökkentési célkitűzés lép majd életbe. 
Egy ilyen korlátozás egyáltalán nem teszi 
kockára a klímaváltozással kapcsolatos 
politika céljait. A kibocsátási célkitűzés 
elérése biztosítható a referenciaértékek 
helyes meghatározásával. Az a lehetőség,
hogy a későbbi években kiigazítsák a 
referenciaértékeket, biztosítja a teljes 
kibocsátáscsökkentési cél tényleges 
elérését. Következésképpen 2013-tól 
valamennyi ágazatra és a teljes időszakra 
nézve a referenciaértéken és a tényleges 
termelésen alapuló ingyenes kiosztást kell
főszabályként alkalmazni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, továbbá 
a szén-dioxid-elkülönítésre és -tárolásra 
nem adható ingyenes kiosztás, mivel ezt a 
tevékenységet azzal kell ösztönözni, hogy 
a tárolt kibocsátások ellenében nem kell 
kibocsátási egységeket leadni. A verseny 
torzulásának megakadályozása érdekében 

(16) Következésképpen 2013-tól
valamennyi ágazatra vonatkozó
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni, a kibocstásási 
egységek importjára vonatkozó 
követelményekkel kombinálva, figyelembe 
véve többek között annak lehetőségeit a 
szén-dioxid-kibocsátás növekvő 
költségének áthárítására abban az esetben, 
ha késik a 2012 utáni átfogó nemzetközi 
megállapodás.
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a villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelési
rendszerekben előállított hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek akkor, ha a más ágazatok 
létesítményei által előállított ilyen hőre 
vonatkozóan ingyenes kiosztásra került 
sor.

Or. en

Indokolás

A kibocsátás árát teljes mértékben integrálni kell a termékek áraiba annak érdekében, hogy a 
piacot az éghajlatkímélőbb fogyasztás felé lehessen terelni. Az ingyenes kiosztás torzítja a 
piaci mechanizmusok működését, mivel a teljes mennyiség árverés útján történő értékesítése 
jelentős bürokráciát igényelne és a legjobban teljesítőket jutalmazná. Az éghajlatváltozásról 
szóló átfogó nemzetközi megállapodás mellett el nem kötelezett államokból származó termelés 
következményes kibocsátását és az európai termeléssel szembeni tisztességtelen 
versenyelőnyét a külföldi kibocsátási egységek importjára vonatkozó követelmények révén kell 
semlegesíteni.

Módosítás 81
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

történő termelése, illetve a hatékony 
távfűtési rendszerek számára a 
környezetvédelmi célú állami 
támogatásokról szóló iránymutatásoknak 
megfelelően szolgáltatott hő termelése 
számára ingyenes egységeket kell juttatni 
annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen az egyenlő bánásmódot más, az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszerén 
kívüli hőtermelőkkel.

Or. en

Indokolás

A hőpiac versenyképes, és fosszilis tüzelőanyagokkal működő egyéni kazánokból álló 
legnagyobb részére nem vonatkozik a kibocsátáskereskedelmi rendszer. A távfűtési 
rendszereknek tehát nem áll módjukban a fogyasztókra hárítani a költségeket, jóllehet ez a 
leghatékonyabb módszer a kibocsátás szempontjából. Annak érdekében, hogy el lehessen 
kerülni a hőpiac nem kereskedelmi szegmensében történő kibocsátásemelkedést, a 
létesítményeket ugyanúgy kell kezelni, mint a következményes kibocsátás kockázatát mutató 
piacokon működő ipart.

Módosítás 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hőtermelést nem szabad „véletlenül” ugyanolyan rendelkezések alá vetni, mint a 
villamosenergia-termelést. Ez ellentmondásokhoz és a verseny torzulásához vezet.

Módosítás 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Akár villamos energiával 
kombinálva, akár anélkül termelt, ipari 
célú hő számára ingyenes egységeket kell 
juttatni, az érintett ipari ágazat számára 
elkülönített ingyenes egységek arányával 
összhangban. Akár villamos energiával 
kombinálva, akár anélkül, hatékony 
távfűtési rendszerek számára a 
környezetvédelmi célú állami 
támogatásokról szóló iránymutatásoknak 
megfelelően termelt hő számára ingyenes 
egységeket kell juttatni annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen az egyenlő 
bánásmódot más, a közösségi 
kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli 
hőtermelőkkel.

Or. en
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Indokolás

A hőtermelésre külön, egyértelmű szabályoknak kell vonatkozniuk. A szöveg lehetővé tenné, 
hogy ne legyen megkülönböztetés a „kiszervezett” kapcsolt energiatermelés és az ipari ágazat 
„belső termelése” között.

A távfűtés a kibocsátáscsökkentés fontos eszköze, de számára a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer által le nem fedett, fosszilis energiával történő egyéni fűtés a legfontosabb 
versenytárs. A káros hatású és kibocsátást növelő gazdasági ösztönzők elkerülése érdekében a 
távfűtési létesítmények ingyenes kiosztásra legyenek jogosultak.

Módosítás 84
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A kibocsátás árát teljes mértékben integrálni kell a termékek áraiba annak érdekében, hogy a 
piacot az éghajlatkímélőbb fogyasztás felé lehessen terelni. Az ingyenes kiosztás torzítja a 
piaci mechanizmusok működését, mivel a teljes mennyiség árverés útján történő értékesítése 
jelentős bürokráciát igényelne és a legjobban teljesítőket jutalmazná. Az éghajlatváltozásról 
szóló átfogó nemzetközi megállapodás mellett el nem kötelezett államokból származó termelés 
következményes kibocsátását és az európai termeléssel szembeni tisztességtelen 
versenyelőnyét a külföldi kibocsátási egységek importjára vonatkozó követelmények révén kell 
semlegesíteni.

Módosítás 86
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi ingyenes kiosztás a 
2005–2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80%-a, 
amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak.

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében, ratifikált 
nemzetközi megállapodás híján olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben az ingyenes kiosztás a 2005–
2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 100%-a, 
amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
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Ezt követően az ingyenes kiosztást minden 
évben egyenlő összegekkel kell 
csökkenteni, ami 2020-ban az ingyenes 
kiosztás megszűnését eredményezi.

mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat jelenleg a nemzetközi megállapodás hiányában zajló 
árveréshez kapcsolódó, negatív környezeti következményeket igyekszik enyhíteni, ám nem 
sikerül átfogó módon kezelnie az akkor jelentkező negatív gazdasági következményeket, ha 
egy nemzetközi megállapodás nem teremt egyenlő versenyfeltételeket a versenyben részt vevő 
államok vállalatai között.

Módosítás 87
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az árverési eljárás a világon valaha megtartott legnagyobb globális árverés lesz. Kritikus 
fontosságú, hogy folyamatosan fenn lehessen tartani a kibocsátási egységek likvid piacát, 
illetve el lehessen kerülni a piaci kudarcokat. Ennélfogva fokozatos bevezetésre lesz szükség 
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annak érdekében, hogy rendben történjen meg az energiapiac teljes átállása az árveréses 
rendszerre, és korlátozni lehessen a termelési kapacitásokra és az energiaárakra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat, valamint el lehessen kerülni, hogy az energiaárak miatt a nemzeti ipar 
számára torzuljon az európai belső piac.

Módosítás 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

A kibocsátás árát teljes mértékben integrálni kell a termékek áraiba annak érdekében, hogy a 
piacot az éghajlatkímélőbb fogyasztás felé lehessen terelni. Az ingyenes kiosztás torzítja a 
piaci mechanizmusok működését, mivel a teljes mennyiség árverés útján történő értékesítése 
jelentős bürkráciát igényelne és a legjobban teljesítőket jutalmazná. Az éghajlatváltozásról 
szóló átfogó nemzetközi megállapodás mellett el nem kötelezett államokból származó termelés 
következményes kibocsátását és az európai termeléssel szembeni tisztességtelen 
versenyelőnyét a külföldi kibocsátási egységek importjára vonatkozó követelmények révén kell 
semlegesíteni.

Módosítás 89
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Olyan nemzetközi megállapodás 
híján, amely egyenlő bánásmódot 
biztosítana az érintett ágazatok számára, a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok, úgynevezett hivatkozási 
rendszer szerint kell meghatározni.
Valamennyi ágazat számára meg kell 
határozni ezeket az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer által 
szabályzott referenciértékeket. A
referenciaértékeknek a piacon 
hozzáférhető műszaki megoldásokközül az 
üvegházhatást okozó gázok szempontjából 
leghatékonyabb és a leginkább 
energiahatékony, illetve a kibocsátás 
csökkentésére irányuló legnagyobb 
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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.

potenciált, köztük műszaki potenciált 
mutató technológiákon kell alapulniuk, és
figyelemmel kell lenniük a helyettesítő 
megoldásokra, az alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra, a kapcsolt 
energiatermelésre és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására.
Annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi üzemeltető a maga 
ágazatában megkapja az ösztönzést a 
lehető legjobb teljesítmény elérésére, a 
létesítményeknek juttatott ingyenes 
kibocsátási egységek szintje nem lehet 
magasabb az adott referenciaérték által 
megjelöltnél. Összességében, a kibocsátási 
egységek ingyenes kiosztásával 
kapcsolatos 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. A Bizottságnak valamennyi 
érintett féllel konzultálnia kell a 
referenciaértékek meghatározása előtt.

Or. en
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Indokolás

Az előadó 8. módosítása általános támogatást élvez. Ez a módosítás további szempontokat ad 
hozzá: 
- utalás a bevezetést helyettesítő nemzetközi megállapodásra;
- a jelenlegi irányelv III. mellékletének (3) bekezdésében meghatározott alapvető kritériumok 
a referanciaértékek vonatkozásában;
- annak pontosítása, hogy itt az ingyenes kiosztásról van szó.

Módosítás 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szektorspecifikus 
kritériumok sérelme nélkül, a
szabályoknak figyelemmel kell lenniük az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
és a leginkább energiatakarékos műszaki 
megoldásokra, a helyettesítő 
megoldásokra, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és a kibocsátás
csökkentésére irányuló potenciálra, 
ideértve a műszaki potenciált is. Ezen 
szabályoknak ösztönözniük kell a 
kibocsátás csökkentését. A
referenciaértékeken alapuló kiosztandó 
mennyiségeket a piac megfelelő működése 
érdekében 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 
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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.

folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható, kivéve a 
hulladékgázok felhasználásával, ipari 
hőtermeléshez kapcsolódóan vagy ipari 
eljárások maradványtermékeiből a 
létesítmény üzemeltetőjének saját 
felhasználására termelt villamos energiát. 
Azokat a kibocsátási egységeket, amelyek 
az új kibocsátók részére elkülönített 
tartalékban 2020-ban megmaradnak, 
árverés útján kell értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A hullagékgázok használatából származó szén-dioxid elválaszthatatlanul kapcsolódik az ilyen 
gázokat termelő létesítményekhez. Az árveréses rendszer szükségtelen terhet jelentene e 
létesítmények számára, és hátráltatná a hulladékgázok hatékony felhasználását, ami 
hozzájárul a források megőrzéséhez. 

A villamos energiához kapcsolódó árverés és az, hogy a javasolt rendszer lehetővé teszi 
ingyenes kibocsátási egységek juttatását a hőtermelés számára, más-más kibocsátási 
egységeket biztosít ugyanolyan terméket termelő létesítmények számára, és ezáltal nem 
összehangolt rendszert eredményez. Az ipari eljárásokhoz kapcsolódóan termelt energia vagy 
hő arra szolgál, hogy kielégítse ugyanezen ipari eljárások igényeit.

Módosítás 91
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére ingyenesen kiosztott 
mennyiséget a Közösség egészére
kiterjedő, összehangolt szabályok
(hivatkozási rendszer) szerint kell 
meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
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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.

okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra.
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a nem 
hatékony létesítményekből származó
kibocsátás növelését.

Or. en

Indokolás

Az elvi kiosztási mechanizmusnak a tényleges ágazati termelésen alapuló referenciaértékekre 
kell támaszkodnia. Ezért nincs szükség semmilyen további rendelkezésre – például az új 
kibocsátókat illetően –, ezeket törölni kell. A referenciaértékeken és a tényeleges termelésen 
alapuló kiosztás lehetővé teszi, hogy a hatékony hőtermelők növekedjenek a nem hatékony 
hőtermelők rovására, ám az átfogó klímapolitika javára.
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Módosítás 92
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
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. Azokat a kibocsátási egységeket, 
amelyek az új kibocsátók részére 
elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en
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Indokolás

Az árverési eljárás a világon valaha megtartott legnagyobb globális árverés lesz. Kritikus 
fontosságú, hogy folyamatosan fenn lehessen tartani a kibocsátási egységek likvid piacát, 
illetve el lehessen kerülni a piaci kudarcokat. Ennélfogva fokozatos bevezetésre lesz szükség 
annak érdekében, hogy rendben történjen meg az energiapiac teljes átállása az árveréses 
rendszerre, és korlátozni lehessen a termelési kapacitásokra és az energiaárakra gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat, valamint el lehessen kerülni, hogy az energiaárak miatt a nemzeti ipar 
számára torzuljon az európai belső piac.

Módosítás 93
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Olyan nemzetközi megállapodás 
híján, amely egyenlő bánásmódot 
biztosítana az érintett ágazatok számára, a 
Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére ingyenesen kiosztott 
mennyiséget a Közösség egészére 
kiterjedő, összehangolt szabályok
(referenciaértékek) szerint kell 
meghatározni. Az ágazatspecifikus 
kritériumok sérelme nélkül, a 
szabályoknak figyelemmel kell lenniük az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
és a leginkább energiatakarékos műszaki 
megoldásokra, a helyettesítő 
megoldásokra, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és a kibocsátás
csökkentésére irányuló potenciálra, 
ideértve a műszaki potenciált is. Ezen 
szabályoknak ösztönözniük kell a 
kibocsátás csökkentését. A
referenciaértékeken alapuló kiosztandó 
mennyiségeket a piac megfelelő működése 
érdekében rögzíteni kell. A kiosztásnak 
meg kell akadályoznia a verseny 
indokolatlan torzulását az ipari 
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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.

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. Az egyes ágazatokra 
vonatkozó referenciaértékek 
meghatározására szolgáló elvek rögzítése 
során a Bizottságnak konzultálnia kell az 
érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy az „átmenetileg” kifejezés egy olyan nemzetközi megállapodásra 
utal, amely egyenlő bánásmódot biztosít (a következményes kibocsátás elkerülése végett). A 
módosítás hangsúlyozza a referenciaértékek használatát, és azok fontos jellemzőit.

Módosítás 94
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. Az ágazatspecifikus 
kritériumok sérelme nélkül, a 
szabályoknak figyelemmel kell lenniük az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
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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.

és a leginkább energiatakarékos műszaki 
megoldásokra, a helyettesítő 
megoldásokra, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és a kibocsátás
csökkentésére irányuló potenciálra, 
ideértve a műszaki potenciált is. Ezen 
szabályoknak ösztönözniük kell a 
kibocsátás csökkentését. A
referenciaértékeken alapuló kiosztandó 
mennyiségeket a piac megfelelő működése 
érdekében 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 –
az ipari eljárások során keletkező 
hulladékgázból termelt villamos energia 
kivételével – ingyenes kiosztás nem 
nyújtható. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni. Az egyes ágazatokra 
vonatkozó referenciaértékek 
meghatározására szolgáló elvek rögzítése 
során a Bizottságnak konzultálnia kell az 
érintett ágazatok szociális partnereivel.

Or. en

Indokolás

A termelési eljárásokból származó hulladékgázokat a keletkezést követően azonnal fel kell 
használni. Ezek hatékony visszaforgatása érdekében a lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani e gázok használata tekintetében. A termelési eljárásokból származó hulladékgázok 
villamosenergia-termelésre történő felhasználása hozzájárul a források megőrzéséhez és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között termelt 
villamos energiát ki kell emelni az árverési rendszerből.
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Módosítás 95
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok, például – de nem kizárólag –
ágazatspecifikus referenciaértékek 
kijelölése révén kell meghatározni. E
szabályoknak világosan meg kell 
határozniuk az ágazati referenciaértékek 
kijelölésére szolgáló eljárást, szükség 
szerint figyelemmel 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. 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 
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értékesíteni. Az egyes ágazatokra 
vonatkozó referenciaértékek 
meghatározására szolgáló elvek rögzítése 
során a Bizottságnak konzultálnia kell az 
érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A refereciaértékek kijelölésére szolgáló elveket az érintett ágazatoknak jóvá kell hagyniuk, 
illetve tükrözniük kell az adott ágazat jelenlegi kibocsátását és a csökkentést lehetővé tevő 
műszaki megoldásokat.

Módosítás 96
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat jelenleg a nemzetközi megállapodás hiányában zajló 
árveréshez kapcsolódó, negatív környezeti következményeket igyekszik enyhíteni, ám nem 
sikerül átfogó módon kezelnie az akkor jelentkező negatív gazdasági következményeket, ha 
egy nemzetközi megállapodás nem teremt egyenlő versenyfeltételeket a versenyben részt vevő 
államok vállalatai között.

Módosítás 97
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. Az ágazatspecifikus 
kritériumok sérelme nélkül, a 
szabályoknak figyelemmel kell lenniük az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
és a leginkább energiatakarékos műszaki 
megoldásokra, a helyettesítő 
megoldásokra, az általánosan 
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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.

alkalmazható alternatív termelési 
eljárásokra, a biomassza felhasználására, a 
megújuló energiaforrásokra és a kibocsátás
csökkentésére irányuló potenciálra, 
ideértve a műszaki potenciált is. Ezen 
szabályoknak ösztönözniük kell a 
kibocsátás csökkentését. A
referenciaértékeken alapuló kiosztandó 
mennyiségeket a piac megfelelő működése 
érdekében 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 –
az ipari eljárások során keletkező 
hulladékgázból termelt villamos energia 
kivételével – ingyenes kiosztás nem 
nyújtható. Azokat a kibocsátási 
egységeket, amelyek az új kibocsátók 
részére elkülönített tartalékban 2020-ban 
megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

Or. en

Indokolás

A termelési eljárásokból származó hulladékgázokat a keletkezést követően azonnal fel kell 
használni. Ezek hatékony visszaforgatása érdekében a lehető legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani e gázok használata tekintetében. A termelési eljárásokból származó hulladékgázok 
villamosenergia-termelésre történő felhasználása hozzájárul a források megőrzéséhez és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között termelt 
villamos energiát ki kell emelni az árverési rendszerből.
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Módosítás 98
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
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, a hidrogénhez hasonló 
tiszta energiahordozókra 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, távhő és ipari gázok 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.
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Or. en

Indokolás

Jelenleg fejlesztik a politikai döntéshozók által kedvelt, tiszta energiahordozót jelentő 
hidrogén EU-szerte való rögzített (decentralizált villamosenergia-termelés) és nem rögzített 
felhasználásának módjait. A hidrogén használata mellett szól az a szilárd, környezetvédelmi 
szempontú érv, hogy más üzemanyagokhoz képest a hidrogén is legalább hasonló, vagy akár 
jobb tulajdonságokkal rendelkezik a teljes életciklus szén-dioxid-kibocsátásának vizsgálata 
tükrében.

Módosítás 99
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra,
ideértve a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelést, 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. 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villámosenergia-termelés fejlesztése az EU deklarált céljai közé tartozik. A 
kiosztási szabályoknak az itt említett többi technológiával együtt biztosítaniuk kell, hogy a 
kibocsátáskereskedelem azon technológiák (például a kapcsolt termelés) fejlesztését mozdítsa 
elő, amelyek nagyobb kibocsátáscsökkentési potanciállal bírnak. A módosítás összhangot 
teremt a javaslat kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egyéb 
rendelkezéseivel.

Módosítás 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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, ipari hő és
gázok 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.

Or. fr

Indokolás

Minden szállított terméknek szereplenie kell. 

Módosítás 101
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
politika egyik sarokkövét jelentő magas 
hatékonyságú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésnek 
mindenképpen külön támogatást kell 
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élveznie a jelen irányelv révén létrehozott 
mechanizmusban.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés igen nagy mértékben hozzájárulhat a kibocsátás 
csökkentése terén kitűzött célok eléréséhez. A kibocsátáskereskedelmi rendszernek ezt 
figyelembe kell vennie, és megfelelően támogatnia kell.

Módosítás 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Amennyiben nem 
kötnek az éghajlatváltozásról szóló olyan 
nemzetközi megállapodást, amely kötelező 
jelleggel előírja az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentését 
azokban az országokban, amelyek az EU-
hoz hasonló kritikus tömeget jelentenek az 
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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.

európai kibocsátáskereskedelmi rendszer 
által lefedett, ingyenes kibocsátási 
egységekben nem részesülő valamely 
ágazatban, el kell majd kerülni az 
üvegházhatást okozó gázok Közösségen 
kívül történő kibocsátását, illetve a 
közösségi fellépés következményes 
kibocsátás révén való aláásását. Ennek 
érdekében rendelkezéseket kell elfogadni 
és hatályba léptetni az olyan áruimportra 
vonatkozóan, ami alááshatja e fellépést. E 
rendelkezéseknek semleges hatásúnak kell 
lenniük. Azért, hogy fel lehessen készülni 
arra az eshetőségre, ha aláásnák a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét, a kibocstásási 
egységek importjára vonatkozó 
követelmények formájában hatékony 
szén-dioxid-kiegyenlítési módszert kell 
bevezetni az energiaigényes iparágakban 
előállított termékek Közösségbe irányuló 
importjára vonatkozóan. 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. E rendelkezéseknek 
hasonló követelményeket kell előírniuk az 
árucikkek importőreire, mint amelyek az 
ingyenes kibocsátási egységekben nem 
részesülő, és jelentős következményes 
kibocsátási kockázattal bíró vagy olyan 
nemzetközi piaci versenytársakkal 
rendelkező európai létesítményekre 
vonatkoznak, amelyek székhelye a 2012 
utáni nemzetközi klímapolitikai keret 
összefüggésében az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása tekintetében kötelező 
érvényű és ellenőrizhető intézkedéseket 
nem hozó harmadik államokban van.

Or. en
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Módosítás 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Ez esetben is a legjobb rendelkezésre álló technológiát figyelembe vevő, 
teljesítményértékelésen alapuló megközelítés a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás.

Módosítás 104
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a nemzetközi versenynek kitett
közösségi gyártóipari ágazatok hátrányba 
kerülhetnek. Ez alááshatja a közösségi 
fellépések környezeti integritását és 
eredményességét. A következményes 
kibocsátás és a versenyképesség-vesztés
elleni fellépésként a Közösség 100%-ban
ingyenes kiosztásban részesíti azokat a 
közösségi rendszerbe tartozó 
létesítményeket, amelyek elsősorban nem 
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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.

villamos energiát termelnek. Azon 
gyártóipari ágazatok 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.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat jelenleg a nemzetközi megállapodás hiányában zajló 
árveréshez kapcsolódó, negatív környezeti következményeket igyekszik enyhíteni, ám nem 
sikerül átfogóan kezelnie az akkor jelentkező negatív gazdasági következményeket, ha egy 
nemzetközi megállapodás nem teremt egyenlő versenyfeltételeket a versenyben részt vevő 
államok vállalatai között.

Módosítás 105
Hannes Swoboda

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 

(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 
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megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat, a 
következményes kibocsátás kockázatától 
függően. A Közösségen kívüli, a 
kibocsátások csökkentése érdekében 
hasonló lépéseket nem tevő 
létesítményekkel szemben a jelentős 
piacirészesedés-vesztés, valamint a 
következményes kibocsátás kockázatának 
kitett energiaigényes ágazatok listáját 
mellékletként ezen irányelvhez kell 
csatolni. A Közösség továbbra is ingyenes 
kiosztásban fogja részesíteni a 
következményes kibocsátást meghatározó 
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 figyelembe vehető a villamos 
energia.

Or. en
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Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok listájának beillesztése 
egyértelműbb helyzetet és fokozottabb jogbiztonságot eredményez. Azonosított 
következményes kibocsátás esetén a kiosztásnak referenciaértékeken kell alapulnia, de a 
következményes kibocsátás kockázatától függően az ezen referenciaértékek által 
meghatározott kiosztásoknak 100%-ban ingyenesnek kell lenniük.

Módosítás 106
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A Közösségen kívüli, 
a kibocsátások csökkentése érdekében 
hasonló lépéseket nem tevő 
létesítményekkel szemben a jelentős 
piacirészesedés-vesztés, valamint a
következményes kibocsátás kockázatának 
kitett energiaigényes ágazatok listáját 
mellékletként ezen irányelvhez kell 
csatolni. A Közösség továbbra is teljes 
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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.

egészében ingyenes kiosztásban fogja 
részesíteni a következményes kibocsátást 
meghatározó 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 figyelembe vehető a villamos 
energia.

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kockázatának kitett ágazatok listájának beillesztése 
egyértelműbb helyzetet és fokozottabb jogbiztonságot eredményez. Azonosított 
következményes kibocsátás esetén a kiosztásnak referenciaértékeken kell alapulnia, de az ezen
referenciaértékek által meghatározott kiosztások 100%-ban ingyenesnek kell lenniük.

Módosítás 107
Werner Langen

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 

(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 
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részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok, alágazatok és
létesítményrészek, beleértve a harmadik 
fél tulajdonában lévő és/vagy harmadik 
fél által működtetett, ezeknek hőt és ipari 
gázt szolgáltatót, gazdasági hátrányba 
kerülhetnek. Ez alááshatja a közösségi 
fellépések környezeti integritását és 
eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100%-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége.

Or. en

Indokolás

Kerülendő a kibocsátási egységek kiosztásának betudható bármemű belső piaci torzulás, 
amely az ipari gáz termelésére szakosodott ágazatokról az ilyen gázok fogyasztóira helyezi a 
terhet és megnövekedett szén-dioxid-kibocsátáshoz vezet. El kell ismerni, hogy az EU ETS 
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célja az üvegházhatást okozó gázok csökkentése, és hogy az ipari gázok jelenlegi 
energiahatékony termelési módszereinek felszámolása fonák helyzetet eredményezhet. 

Módosítás 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Az európai kibocsátási egységek 
kereskedelmi rendszere hatékonyságának 
biztosítása és annak megakadályozása 
érdekében, hogy az európai korlátozások 
miatt az ipar kevésbé szigorú 
környezetvédelmi szabályozást alkalmazó 
országokba költözzön – ami 
megakadályozná a kibocsátások 
világszintű csökkentését –, az 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok számára 
energiahatékony rendszert kell bevezetni, 
amely lehetővé teszi, hogy a közösségi 
létesítmények a harmadik országbeli 
létesítményekkel egyenlő elbánásban 
részesüljenek, többek között azáltal, hogy 
az importőröket a kibocsátási egységek 
kötelező leadása révén az európai 
létesítmények által megállapított 
követelményeknek vetik alá. A tervek 
szerint ezt a mechanizmust csak olyan 
országokkal szemben alkalmazzák, amely 
– fejlett országok esetében – egy 
nemzetközi megállapodást követően nem 
tett az Európai Unió által felvállaltakhoz 
hasonló lépéseket, vagy – fejlődő országok 
esetében – elmulasztott a bali 
konferencián elfogadott ütemtervnek 
megfelelően mérhető, jelentésre alkalmas 
és ellenőrizhető, új és megfelelő lépéseket 
tenni. A Bizottságnak konkrét kritériumok 
alapján azonosítania kell azokat az 
ágazatokat, ahol következményes 
kibocsátás valószínűsíthető, a 
következményes kibocsátás kockázatának
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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.

megfelelő becslés és a túlkompenzálás 
elkerülése érdekében. A kiigazítási 
mechanizmusnak összhangban kell állnia 
a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel,
különösen a WTO tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak azt az üzenetet kell küldenie a nemzetközi megállapodáshoz csatlakozni 
nem kívánó országok számára, hogy az ezen megállapodások ratifikálásának megtagadása 
következményekkel jár majd termékeik Európába való exportjára nézve.

Módosítás 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb
2009. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
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alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
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. 

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.

Or. de

Indokolás

A teljesítményértékelési modell minimálisra csökkenti a következményes kibocsátás 
kockázatát. Nem világos azonban, hogy a kérdéses ágazatok azonosításának miért csak 2010-
ben kellene megtörténnie, amikor ez késleltetné a szükséges beruházásokat. Egy évnek 
elegendőnek kell lennie a Bizottság számára a döntéshozatalhoz.
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Módosítás 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A Bizottság ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felülvizsgálja a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
analitikai jelentést nyújt be, amelyben 
értékeli a helyzetet, különös tekintettel a
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, energiaigényes
ágazatokra. A jelentéshez megfelelő 
javaslatokat kell csatolni, amelyek 
magukban foglalják az ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítását és kiegészítő 
intézkedésként egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, hogy ezáltal hasonló 
versenyfeltételeket teremtsenek a 
következményes kibocsátás kockázatának
jelentős mértékben kitett közösségi 
létesítmények és a harmadik országok 
létesítményei számára. 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 –, de érinthetné az 
exportokat is. 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 
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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.

kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.

Or. en

Indokolás

Minden ágazat esetében kell elemzést készíteni, de külön figyelmet kell fordítani a 
kockázatnak kitett ágazatokra. Tisztázni kell azt is, hogy a szén-dioxid-kiegyenlítő rendszert 
más, elsődleges intézkedések kiegészítéseként kell használni. Rendelkezésre kell állniuk 
javaslatoknak a megnövekedett terhek, például a magas villamos energia árak miatti 
megnövekedett költségek kezelésére is.

Módosítás 111
Paul Rübig

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 

(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. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
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valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában 
megjelenő költségét a Közösségen kívül 
működő olyan létesítményekre, amelyek 
nem tesznek hasonló lépéseket a 
kibocsátások csökkentése érdekében. A 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett, energiaigényes 
iparágak nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy
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.

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 Európai Unió nyersanyag-
ellátottsága biztonságának kérdését is 
tekintetbe kell venni. Az intézkedésnek 
továbbá összhangban kell állnia a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeivel, a 
WTO-egyezményt is beleértve.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat jelenleg a nemzetközi megállapodás hiányában zajló 
árveréshez kapcsolódó, negatív környezeti következményeket igyekszik enyhíteni, ám nem 
sikerül átfogó módon kezelnie az akkor jelentkező negatív gazdasági következményeket, ha 
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egy nemzetközi megállapodás nem teremt egyenlő versenyfeltételeket a versenyben részt vevő 
államok vállalatai között.

Módosítás 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben az irányelv szövegében 
azonosítani kell azokat az energiaigényes 
ipari ágazatokat vagy alágazatokat, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. Alapvető fontosságú, 
hogy ez a lista kiegészíthető legyen, hogy 
legkésőbb 2009. június 30-ig azonosítani 
lehessen a kockázatnak kitett összes 
ágazatot és alágazatot. E lista utólag 
felülvizsgálható és kiegészíthető, hogy 
figyelembe vegye – ugyanazon 
kritériumokat használva – a globális 
körülményekben bekövetkező változások 
hatásait. A Bizottság elemzésének alapját 
annak értékelése képezi, hogy mennyire 
nehéz jelentős piacirészesedés-veszteség 
nélkül áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő 
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
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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.

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. A fejlett országok 
közötti hasonló vállalásoknak és a fejlődő 
országok hozzájárulásainak, különösen a 
gazdaságilag magasabb fejlettségi szintű 
fejlődő országok tekintetében, 
mérhetőnek, ellenőrizhetőnek és 
jelentésre alkalmasnak kell lenniük. A 
mérési és ellenőrzési módszereket 
nemzetközi szinten el kell ismerni.

Or. fr

Indokolás

Mivel a nemzetközi megállapodás elfogadása 2009 decemberére várható, a közösségi 
rendelkezések felülvizsgálatát nem szabad 2011-ig halogatni. A beruházások biztonsága 
érdekében a lehető leghamarabb azonosítani kell, mely szektorok vannak kitéve a 
következményes kibocsátás kocázatának. 

A listának frissíthetőnek kell lennie, hogy követni tudja az éghajlatváltozás terén bekövetkező 
világszintű változásokat. Ez a frissítés azonban csak jelentős nemzetközi fejlemények esetén 
történhet egyoldalúan európai szinten.
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Módosítás 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 kibocstásási 
egységek importjára vonatkozó 
követelményeknek olyan követelményeket
kell jelenteniük az importőrök 
vonatkozásában, amelyek a kibocsátási 
egységek leadásának tekintetében nem 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások. A rendszernek
minden esetben összhangban kellene állnia
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.
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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.

Or. en

Módosítás 114
Werner Langen

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 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2010
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb
ezen irányelv hatályba lépését követő 6 
hónapon belül 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 és a
szén-dioxiddal kapcsolatos költségek 
villamos áramba veló beépülése közvetett 
hatásának a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
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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. 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.

csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban
részesülnének a közvetlen, és amennyiben 
indokolt, a közvetett kibocsátások 
tekintetében. Egyes ágazatok esetében 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. 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.

Or. en

Indokolás

Az iparnak tisztán kell látnia egyrészt, hogy mely ágazatok és alágazatok esnek majd ezen 
kötelezettségvállalás alá, másrészt a lehető leghamarabb ismernie kell a lehetséges 
intézkedéseket, hogy felkészíthesse az érintett gyárakat a jövőbeli működésre vagy a 
bezárásra. Az intézkedéseknek egyaránt figyelembe kell venniük a szén-dioxiddal kapcsolatos 
költségek beépülésének közvetlen és közvetett hatását a súlyos következményeskibocsátás-
kockázat kezelése érdekében. A szén-dioxid-kiegyenlítő rendszer nem lesz megfelelő megoldás 
minden ágazat részére.
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Módosítás 115
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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 Európai Unió nyersanyag-
ellátottsága biztosításának kérdését is 
tekintetbe kell venni. Az intézkedésnek 
továbbá összhangban kell állnia a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeivel, a 
WTO-egyezményt is beleértve.  

Or. de

Indokolás

A nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre inkább a sikeres gazdasági fejlődés központi 
tényezője, ezért komoly stratégiai jelentősége van. A súlyos terhek, így például a kibocsátási 
egységek árverése bizonyos iparágak számára, a hazai termelés megszűnéséhez és harmadik 
országból való beszerzéshez vezetne. Ez növelné a nyersanyagoktól való függést. A termelés 
nyersanyagokkal rendelkező harmadik országokba történő áthelyezéséhez is vezetne.

Módosítás 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
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alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő 
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy 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.

alapját annak értékelése képezi, hogy 
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes kiosztásban 
részesülhetnének, vagy be lehetne vezetni 
egy hatékony szén-dioxid-kiegyenlítő 
rendszert, amely egyenlő elbánásban 
részesítené a Közösség területén működő, 
jelentős következményes kibocsátási 
kockázattal járó létesítményeket és a 
harmadik országbeli hasonló 
létesítményeket. Egy 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 Európai Unió nyersanyag-
ellátottsága biztosításának kérdését is 
tekintetbe kell venni. Az intézkedésnek 
továbbá összhangban kell állnia a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeivel, a 
WTO-egyezményt is beleértve.

Or. de

Indokolás

A nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre inkább a sikeres gazdasági fejlődés központi 
tényezője, ezért komoly stratégiai jelentősége van. A súlyos terhek, így például a kibocsátási 
egységek árverése bizonyos iparágak számára, a hazai termelés megszűnéséhez és harmadik 
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országból való beszerzéshez vezetne. Ez növelné a nyersanyagoktól való függést. A termelés 
nyersanyagokkal rendelkező harmadik országokba történő áthelyezéséhez is vezetne.

Módosítás 117
Philippe Busquin

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.

Or. en

Indokolás

Kerülendő a kibocsátási egységek kiosztásának betudható bármilyen belső piaci torzulás, 
amely az ipari gáz termelésére szakosodott ágazatokról az ilyen gázok fogyasztóira helyezi a 
terhet és megnövekedett szén-dioxid-kibocsátáshoz vezet. 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 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a jelenlegi javaslat ne ösztönözzön piaci torzulást és 
kibocsátásnövekedést.  Lényeges, hogy az irányelv szövege tükrözze a tevékenységek több 
ágazatban is jellemző „kiszervezését”. Kerülendő a kibocsátási egységek kiosztásának 
betudható bárminemű belső piaci torzulás, amely a termelést a kiszervezett létesítményektől a 
belsők irányába mozdítaná el, a kibocsátások növekedését eredményezve. 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 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

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

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. 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.

Or. en

Indokolás

A jóváírások feltételeit az ENSZ és egy 2012 utáni, átfogó nemzetközi megállapodás keretében 
kell megállapítani.
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Módosítás 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Az 
üzemeltetőknek továbbá engedélyezni kell, 
hogy évente felhasználják a rugalmas, 
projektalapú mechanizmusokból (CER-ek 
és ERU-k) származó kibocsátási 
egységeket, vagy más, harmadik országból 
származó jóváhagyott egységeket a 
csökkentések legfeljebb 50%-áig a 2012–
2018 közötti időszak kiosztásához 
viszonyítva. Mivel a tagállamok 
megmaradt CER- és ERU-készletei, 
amelyeket a kötelezettségvállalási 
időszakok között – nemzetközi 
megállapodások alapján – az üzemeltetők 
kezelnek (CER-ek és ERU-k „átvitele”), 
2015 előtt nem vihetők át, és ezt követően 
is kizárólag akkor, ha a tagállamok – az 
ilyen egységek átvitelére vonatkozó 
korlátozott jogokkal – lehetővé teszik az 
említett CER-ekkel és ERU-kkal folytatott 
kereskedelmet, biztosítékot kell nyújtani, 
kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
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31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. de

Indokolás

A fokozott rugalmasság előmozdítja a költséghatékonyságot.

Módosítás 121
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat az adott 
évbeli kibocsátásuk 25%-áig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 



AM\728287HU.doc 93/102 PE407.871v01-00

HU

elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezett JI/CDM-tanúsítványoknak a második kereskedelmi időszak alatt 
engedélyezett mennyiségekhez való rögzítése nincs összhangban a harmonizációs 
törekvésekkel, mivel a második kereskedelmi időszakban az egyes tagállamok számára 
különböző százalékok engedélyezettek. Ezen százalékok alkalmazása a második kereskedelmi 
időszakot követően azt jelenti, hogy az üzemeltetők továbbra sem részesülnek majd egyenlő 
bánásmódban. Ezért annak elkerülése érdekében, hogy az előnytelen helyzetben lévő 
üzemeltetők jogorvoslatért folyamodjanak, olyan összkvótára van szükség, amely megszünteti 
az egyenlőtlen bánásmódot, de nem sérti a biztosított jogokat.

Módosítás 122
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő
valamennyi tagállam által a 2008–2012.
időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő legalább 
egy tagállam által a 2012-vel bezárólag 
lezáruló időszakban elfogadott 
projekttípusokból származó – CER-eket, 
ERU-kat és más kibocsátáscsökkentési 
jóváírásukat az éves kibocsátásuk 10,5 %-
áig. Mivel a tagállamok megmaradt CER-
és ERU-készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
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üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A CDM-ből és JI-ből származó egységek jóváírása/beszámítása a szén-dioxid-csökkentés 
költséghatékony módja, és egyben biztosítja a fejlődő országok jobb technológiákhoz való 
hozzáférését. Az optimális rugalmasság megteremtése érdekében a tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a más tagállamban már elismert projekttípusokat.

Módosítás 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 

(22) A kiszámíthatóság érdekében 
biztosítani kell az üzemeltetőket arról, 
hogy 2012 után is felhasználhatják a –
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008–2012. 
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időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott projektekből származó 2013. 
utáni kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos 
CER-ek vonatkozásában.

időszakban elfogadott projekttípusokból 
származó – CER-eket és ERU-kat a 2008–
2012. időszakban számukra engedélyezett 
szintből megmaradt rész erejéig. Mivel a 
tagállamok megmaradt CER- és ERU-
készletei, amelyeket a 
kötelezettségvállalási időszakok között –
nemzetközi megállapodások alapján – az 
üzemeltetők kezelnek (CER-ek és ERU-k 
„átvitele”), 2015 előtt nem vihetők át, és 
ezt követően is kizárólag akkor, ha a 
tagállamok – az ilyen egységek átvitelére 
vonatkozó korlátozott jogokkal – lehetővé 
teszik az említett CER-ekkel és ERU-kkal 
folytatott kereskedelmet, biztosítékot kell 
nyújtani, kötelezve a tagállamokat annak 
engedélyezésére, hogy az üzemeltetők a 
2012 előtti kibocsátáscsökkentésre kiadott 
CER-eket és ERU-kat 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cserélhessék. Mivel 
azonban a tagállamok nem kötelesek 
elfogadni azokat a CER-eket és ERU-kat, 
amelyeket nem feltétlenül tudnak 
felhasználni fennálló nemzetközi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, e 
követelmény legfeljebb 2014. december 
31-ig alkalmazható. Az üzemeltetőket 
szintén biztosítani kell a 2013 előtt 
létrehozott, megújuló energiaforrásokból 
származó energiából és keresletoldali 
energiahatékonysági projektekből 
származó 2013. utáni 
kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos CER-
ek vonatkozásában, a nagy vízenergia 
projektekből származó CER-ek 
kivételével.

Or. en

Indokolás

A külső jóváírások használatát azokra a jóváírásokra kell korlátozni, amelyek valóban 
többletet jelentenek és a fogadó országokban hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. 
Különösen a következményes kibocsátásnak és nemzetközi versenynek kitett ágazatokból 
származó CER-ek és ERU-k használatát nem szabad engedélyezni az EU rendszerében 2012 
után.
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Módosítás 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Abban az esetben, ha a nemzetközi 
megállapodás megkötése késedelmet 
szenved, elő kell írni annak lehetőségét, 
hogy harmadik országokkal kötött 
megállapodásokon keresztül a minőségi 
projektekből származó jóváírásokat a 
Közösség kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében használják fel. Az ilyen –
akár két-, akár többoldalú –
megállapodások lehetővé tehetik, hogy a 
közösségi rendszerben továbbra is 
elismerjék az olyan projekteket, amelyek 
2012-ig ERU-kat állítottak elő, de erre a 
kiotói keretrendszerben már nincs 
lehetőségük.

törölve

Or. en

Indokolás

A jóváírások feltételeit az ENSZ és egy 2012 utáni, átfogó nemzetközi megállapodás keretében 
kell megállapítani.

Módosítás 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 
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utánégetők valamennyi fajtája ezen 
irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával.

utánégetők valamennyi fajtája ezen 
irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával a 
környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv meghatározásával összhangban.

Or. de

Indokolás

A „tüzelőberendezés” kifejezést meg kell határozni a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvvel összhangban, a terminológiai 
egységesség, valamint az engedélyekre és a kibocsátáskereskedelemre vonatkozó 
jogszabályok összehangolása érdekében.

Módosítás 126
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók, motorok, 
fáklyázók, és hő- vagy katalitikus 
utánégetők valamennyi fajtája ezen 
irányelv hatálya alá tartozik, az irányelvet 
ki kell egészíteni a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával.

(28) Annak egyértelművé tétele érdekében, 
hogy a kazánok, égetőművek, turbinák, 
fűtőberendezések, kohók, égetőművek, 
különféle kemencék, szárítók és motorok 
valamennyi fajtája ezen irányelv hatálya 
alá tartozik, az irányelvet ki kell egészíteni 
a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározásával.

Or. en

Indokolás

A folyamat kezdeti és záró szakaszában szakasos gyújtásra van szükség a folyamat biztonsága 
érdekében. Bár kívánatos lenne a kibocsátás e típusának csökkentése (pl. egy etilén krakkolón 
az anyagveszteség becsült értéke 400–600 euró/1 tonna szén-dioxid), ez technikailag nem 
kivitelezhető. Továbbá nem világos, hogy a berendezés a megfelelő pontossággal tudja-e 
ellenőrizni a szakaszos gyújtást.
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Módosítás 127
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz 
a kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük 
kell globális intézkedések elfogadására a 
légi közlekedésből származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése érdekében, és a közösségi 
rendszer következő felülvizsgálatának 
részeként át kell tekinteniük az említett 
ágazat helyzetét.]

törölve

Or. de

Indokolás

Nem szükséges külön megemlíteni a légi közlekedést. Ha az ETS kiterjed a légi közlekedésre, 
a teljesítményértékelési modellt kell alkalmazni rá, valamint adott esetben a tengeri 
szállításra, mivel ez jelentős többletköltség és ezáltal a verseny torzítása nélkül a 
leghatékonyabb technológiát mozdítja elő.
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Módosítás 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz
a kibocsátási egységek 80%-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

(33) [A kiosztásra vonatkozó megközelítés
szempontjából a légi közlekedést 
villamosenergia-termelőnek kell tekinteni. 
A Közösségnek és a tagállamoknak 
továbbra is törekedniük kell globális 
intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

Or. en

Indokolás

A légi közlekedést a villamosenergia-ágazathoz hasonlóan kell kezelni, mivel a költségek nagy 
részét ez is át tudja hárítani a fogyasztóra, és ezért az üzemeltetők ingyenes kiosztással való 
részvétele a kereskedelmi rendszerben váratlan nyereséget eredményezne az ágazatban a 
fogyasztók kárára, bármiféle környezeti haszon nélkül.



PE407.871v01-00 100/102 AM\728287HU.doc

HU

Módosítás 129
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [A kiosztás szempontjából a légi
közlekedés esetében alkalmazott 
megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. 
Azaz a kibocsátási egységek 80%-át 2013-
ban ingyenesen kell kiosztani oly módon, 
hogy ezt követően a légi közlekedésre 
vonatkozó ingyenes kiosztás évente 
egyenlő összegekkel csökkenjen, majd 
2020-ban megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.]

(33) [A kiosztásra vonatkozó megközelítés
szempontjából a légi közlekedésnek 
átmenetileg ingyenes kiosztásban kell 
részesülnie. Azaz a kibocsátási egységek 
80%-át 2013-ban ingyenesen kell kiosztani 
oly módon, hogy ezt követően a légi 
közlekedésre vonatkozó ingyenes kiosztás 
évente egyenlő összegekkel csökkenjen, 
majd 2020-ban megszűnjön. A 
Közösségnek és a tagállamoknak továbbra 
is törekedniük kell globális intézkedések 
elfogadására a légi közlekedésből 
származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése érdekében, és 
a közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatának részeként át kell 
tekinteniük az említett ágazat helyzetét.]

Or. en

Indokolás

Az árverési eljárás a világon valaha megtartott legnagyobb globális árverés lesz. Kritikus 
fontosságú, hogy folyamatosan fenn lehessen tartani a kibocsátási egységek likvid piacát, 
illetve el lehessen kerülni az esetleges piaci kudarcokat. Ennélfogva fokozatos bevezetésre 
lesz szükség annak érdekében, hogy rendben történjen meg az energiapiac teljes átállása az 
árveréses rendszerre, és korlátozni lehessen a termelési kapacitásokra és az energiaárakra 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, valamint el lehessen kerülni, hogy az energiaárak miatt a 
nemzeti ipar számára torzuljon az európai belső piac.
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Módosítás 130
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Fontos a rendszer jövőbeli 
kiterjesztése az üvegházhatást okozó 
gázokat jelentős mértékben kibocsátókra, 
különösen a szállítási ágazat szereplőire, 
így például a tengeri szállítókra. Ennek 
érdekében a Bizottság minél hamarabb 
megfelelő módosításokat és 
hatástanulmányt nyújt be a tengeri 
szállítás közösségi rendszerbe való 2013-
ra megtörténő bevonása érdekében, 
valamint határidőt állapít meg a közúti 
szállítás bevonására.

Or. nl

Indokolás

A közúti teherszállítást és a tengeri szállítást be kell vonni az ETS-be.

Módosítás 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottságra 
különösen a kibocsátási egységek árverés 
útján való értékesítésére, a kibocsátási
egységeknek a Közösség egészére kiterjedő 
átmeneti kiosztására, a kibocsátások 

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

jelentésére és hitelesítésére, a hitelesítők 
akkreditációjára és a projektekkel 
kapcsolatos harmonizált végrehajtási 
szabályokra vonatkozó intézkedések 
elfogadása céljából indokolt hatáskört 
ruházni. Mivel ezen intézkedések általános 
hatályúak, céljuk pedig ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek módosítása és ezen 
irányelv új, nem alapvető elemekkel 
történő, új rendelkezések megállapításával 
vagy módosítással történő kiegészítése, az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Nem lesz átmeneti ingyenes kibocsátásiegység-kiosztás, hiszen a teljesítményértékelési 
modellt energiaigényes iparágak esetében is bevezetik. Az árverésre ezért csak a 
teljesítményértékelési modell összefüggésében kerül sor, amennyiben a kérdéses létesítmény a 
referenciérték alatt marad.
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