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Módosítás 132
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(-1) A 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ez az irányelv az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának költséghatékony és 
gazdaságilag eredményes, ugyanakkor az 
innovációt előmozdító és a 
versenyképességet fenntartó és javító 
csökkentésének ösztönzése érdekében 
létrehozza a Közösségben az 
üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
kereskedelmének rendszerét (a 
továbbiakban: közösségi rendszer).”

Or. en

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszernek olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású újításokhoz 
kell vezetnie, amelyek hosszú távú előnyt biztosítanak az EU vállalatainak az unión kívüli 
versenytársakkal szemben. Azokban az esetekben, ahol a kibocsátáskereskedelmi rendszer a 
következményes kibocsátás kockázatával jár, fenn kell tartani az uniós vállalatok 
versenyképességét.

Módosítás 133
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 

Rendelkezik továbbá arról, hogy az ellátás 
biztonsága miatt a következő évtizedekben 
a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség 
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csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

csökkentéséhez szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Or. de

Indokolás

Az éghajlatváltozás egy szempont a sok közül. A lényeg azonban az ellátásbiztonság 
biztosítása az elkövetkező évtizedekben. A fosszilis tüzelőanyagok felhasználási 
hatékonyságának jelentős növelése és más energiaforrások elterjedése mellett az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása is állandóan csökkenni fog.

Módosítás 134
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„1a. cikk
(1) A Bizottság a bali konferencián 
előterjesztett javaslatok és a műszaki 
fejlődés fényében megvizsgálja a 
földhasználati, földhasználat-változási és 
erdőgazdálkodási (LULUCF) 
tevékenységek ezen irányelv alkalmazási 
körébe való felvételének módját. E 
tárgyban 2008 végéig jogalkotási 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.
(2) E javaslatnak ki kell terjednie a 
LULUCF-projekteknek a Kiotói 
Jegyzőkönyv mechanizmusaiba (JI és 
CDM) történő teljes körű integrálására, 
beleértve a közösségi rendszer keretében 
folytatott projekttevékenységekből 
származó CER-ek és ERU-k 
felhasználását az éghajlatváltozásról szóló 
jövőbeli nemzetközi megállapodás 
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hatályba lépése előtt.”

Or. fr

Indokolás

Egyes tagállamok bírálják a Bizottságot, amiért nem indokolta meg kellő mértékben a 
LULUCF kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kihagyására vonatkozó döntését. A 
Tanács következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy tanulmányozza a LULUCF 
bevonásának lehetőségét. E lehetőség tanulmányozására a Parlament is felhívta a 
Bizottságot.

A LULUCF-projektek fejlődő országokban a CDM-en keresztül történő megszervezése 
jelentős finanszírozási forrást biztosítana, ami elősegíthetné a biológiai sokféleség védelmét 
és a kárt szenvedett erdők rehabilitálását. 

Módosítás 135
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1a) A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Amennyiben azt kifejezetten 
előírják, ezt az irányelvet a 2aa. 
mellékletben felsorolt létesítményekre is 
alkalmazni kell.”

Or. en

Indokolás

Ezek az ágazatok, amelyek számára a termelési költségek nagy részét az elektromos energia 
beszerzése teszi ki, még nincsenek a kibocsátáskereskedelmi rendszerben. Ezeknek az 
ágazatoknak azonban olyan áramszolgáltatóktól kell az energiát vásárolniuk, amelyek részt 
vesznek a kibocsátáskereskedelmi rendszerben, és termelési költségeik jelentősen emelkedni 
fognak. A közvetett következmények kibocsátás elkerülése érdekében ezeket az ágazatokat 
kárpótolni kell a versenyképességüket érintő kockázatokért.
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Módosítás 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

c) »üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
felsorolt gázok;

Or. de

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok fogalommeghatározása ezen irányelv alkalmazásában. Ebben 
az összefüggésben elegendő a mellékletben felsorolt gázokra hivatkozni. Így a kiigazításokat 
kizárólag az irányelv egyik alapvető rendelkezését jelentő II. mellékletben kell végrehajtani.

Módosítás 137
Werner Langen

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

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

c) »üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
felsorolt, valamint a jövőbeli nemzetközi 
megállapodások keretében ilyen 
gázokként meghatározott gázok;
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Or. de

Indokolás

Az irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyvben felsorolt gázokra kell utalnia. A javasolt szövegezés 
olyan tág, hogy abba például a vízgőz is beletartozna.

Módosítás 138
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Indokolás

E módosítás célja az üvegházhatást okozó gázok fogalommeghatározásának szűkítése. A 
javasolt szövegezés olyan tág, hogy abba például a vízgőz is beletartozna. Fennáll a veszélye, 
hogy ez a jövőben túlságosan homályos kibocsátáscsökkentési célkitűzésekhez vezet, és 
jelentős igazgatási erőforrásokat is igényel.

Módosítás 139
Eija-Riitta Korhola

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

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

»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
felsorolt, valamint a jövőbeli nemzetközi 
megállapodásokban üvegházhatást okozó 
vagy üvegházhatású gázként besorolt
gázok;

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok javaslatban szereplő fogalommeghatározása túlságosan tág és 
többféleképpen értelmezhető. A következetesség biztosítása érdekében a módosítás célja, hogy 
a fogalommeghatározást a Kiotói Jegyzőkönyvhöz igazítsa, ezáltal védve a 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítések hatékonyságát.

Módosítás 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
h) »új kibocsátó«: olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;”;

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

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az első engedélyükkel rendelkező új kibocsátók és azok, amelyeknek 
engedélyét tevékenységük bővítése vagy jelentős megváltozása miatt módosítani kell, egyenlő 
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elbírálásban részesüljenek.  Az egyenlőtlen bánásmód elkerülése érdekében újra ezt a 
fogalommeghatározást kell alkalmazni, amely a kibocsátási egységek kereskedelméről szóló 
irányelv első két szakaszában (2005–2007 és 2008–2012) is érvényben volt.

Módosítás 141
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
 h) »új kibocsátó«: olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

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

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátó fogalommeghatározását ki kell igazítani annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye a vállalatok számára, hogy termelésüket, ahol lehetséges, az EU-n belül leghatékonyabb 
telephelyekre koncentrálják. E célból kulcsfontosságú, hogy a három iparági forgatókönyv (a 
meglévő létesítmények működtetése, a meglévő létesítmények kapacitásának növelése és az új 
létesítmények fejlesztése) tisztességes és egységes bánásmódban részesüljön.

Módosítás 142
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt szerzett 
és növeli kapacitását meglévő 
létesítményeiben;

Or. de

Indokolás

Az irányelvjavaslat nem határozza meg, hogy jogilag miként kezelendő a meglévő 
létesítmények kapacitásnövelése (azaz a termelés növelése). Ezt a joghézagot meg kell 
szüntetni. Ezen irányelv értelmében a megnövelt kapacitású létesítményeket új kibocsátóként 
kell kezelni.

Módosítás 143
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt szerzett 
és növeli kapacitását meglévő 
létesítményeiben;

Or. de

Az irányelvjavaslat nem határozza meg, hogy jogilag miként kezelendő a meglévő 
létesítmények kapacitásnövelése (azaz a termelés növelése). Ezt a joghézagot meg kell 
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szüntetni. Ezen irányelv értelmében a megnövelt kapacitású létesítményeket új kibocsátóként 
kell kezelni. A megkülönböztetés objektíven nem lenne indokolható, és akadályozná a 
beruházást. 

Módosítás 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ba) A szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„ja) „nagy energiaintenzitású 
vállalkozás”: olyan üzleti vállalkozás, 
amelynél vagy az energiatermék és a 
villamos energia beszerzési értéke eléri 
legalább a termelési érték 3,0%-át, vagy a 
fizetendő nemzeti energiaadó eléri 
legalább a hozzáadott érték 0,5%-át. 
„Energiatermékek és villamos energia 
beszerzése”: a beszerzett vagy az üzleti 
vállalkozáson belül előállított energia 
tényleges költsége. A kifejezés csak 
tüzelési, fűtési célokra felhasznált 
villamos energiára, tüzelő-, fűtőanyagra 
és energiatermékekre vonatkozik. 
„Termelési érték”: a forgalom, beleértve a 
termék árához közvetlenül kapcsolódó 
támogatásokat, ehhez hozzáadva vagy 
ebből levonva a késztermékek 
készleteinek, a folyamatban lévő 
munkának, valamint a viszonteladásra 
beszerzett termékeknek és 
szolgáltatásoknak a változásait, továbbá 
levonva ebből a viszonteladási termékek és 
szolgáltatások beszerzéseit. „Hozzáadott 
érték”: a hozzáadottértékadó-köteles teljes 
forgalom, beleértve a kiviteli 
értékesítéseket, levonva ebből a 
hozzáadottértékadó-köteles összes 
beszerzést, beleértve a behozatalt is.  

Or. de
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Indokolás

A támogatásokra vonatkozó jogszabályok miatt és a vállalkozások tervezési és 
beruházásbiztonságának javítása érdekében az irányelvnek világosabban meg kellene 
határoznia, melyek a nagy energiaintenzitású iparágak, és a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében hogyan részesülhetnek különleges bánásmódban azok az ágazatok, amelyeknél a 
következményes kibocsátás különös kockázata áll fenn. 

Ezért be kellene illeszteni a nagy energiaintenzitású vállalkozásnak az energia adóztatásáról 
szóló 2003/96/EK irányelvben használt fogalommeghatározását.

Módosítás 145
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben az 
érintett tüzelőberendezésen kívüli végső 
fogyasztóknak történő szállításra hő- vagy 
mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

Or. de

Módosítás 146
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 

t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben az 
érintett tüzelőberendezésen kívüli végső 
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előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

fogyasztóknak történő szállításra hő- vagy 
mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

Or. de

Indokolás

A „tüzelőberendezés” fogalmát az irányelv I. mellékletének címével összhangban kifejezetten 
és kizárólag az erőművekre kell korlátozni, abba az ipari üzemek belső égetőművei nem 
tartozhatnak bele („villamos energia és hő termelése más fogyasztóknak történő szállítás 
céljából”).

Módosítás 147
Esko Seppänen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását, 
kivéve a fémek és fémötvözetek 
újrafeldolgozását/visszanyerését; 

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy az EU büntesse a fémek újrafeldolgozásával foglalkozó üzemeket.
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Módosítás 148
Herbert Reul

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

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

törölve

Or. de

Indokolás

A piac torzulásának elkerülése érdekében a villamos energia termelésének minden formáját 
azonos módon kell kezelni. Az egyes iparágak különböző energiakoncepcióinak sokféleségét 
meg kell őrizni.

Módosítás 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

u) olyan létesítmény vagy létesítmény 
olyan része, amely 2005. január 1-jén vagy 
azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre szánt villamos 
energiát termelt, és amely az I. melléklet 
alkalmazásában csak az »Energia- vagy 
hőellátás« kategóriába tartozik. A 
felvásárlási kötelezettség keretében 
történő villamosenergia-szállítás nem 
tekinthető harmadik felek számára 
történő értékesítésnek, kivéve ha az 
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átvételi díj olyan kiigazítási mechanizmust 
tartalmaz, amely lehetővé teszi a 
kibocsátási egységek árának a díjban 
történő elismerését.

Or. fr

Indokolás

Az ipar saját gőz- és villamosenergia-szükségleteinek kielégítésére létrehozott kapcsolt 
energiatermelő létesítmények általában „alapterheléses” üzemmódban működnek, ezért nem 
lehetnek gazdaságosak a kombinált ciklusú vagy más villamosenergia-termelő 
létesítményekkel folytatott versenyben. Ezért a felvásárlási kötelezettség alá eső 
energiatermelő tevékenységekre és az ilyen kötelezettség alá nem tartozó hasonló 
tevékenységekre nem alkalmazhatók ugyanazok a kiosztási szabályok.

Módosítás 150
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 151
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ua) „a következményes kibocsátás 
kockázatainak jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
foglalt kritériumokkal összhangban 
azonosított és az 1a. mellékletben felsorolt 
ágazatok.

Or. en

Indokolás

A módosítás a kritériumokra és az új mellékletre való hivatkozással pontosítja a 
veszélyeztetett ágazatok meghatározását.

Módosítás 152
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ua) „a következményes kibocsátás 
kockázatainak jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
foglalt kritériumokkal összhangban 
azonosított és az 1a. mellékletben felsorolt 
ágazatok.

Or. en
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Indokolás

A módosítás a kritériumokra és az új mellékletre való hivatkozással pontosítja a 
veszélyeztetett ágazatok meghatározását.

Módosítás 153
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ua) „nagy villamosenergia-intenzitású 
vállalkozás”: a 2ab. melléklet szerinti 
üzleti vállalkozás.

Or. de

Indokolás

A nagy villamosenergia-intenzitású vállalkozások fogalommeghatározását a lehető 
legegyértelműbben kell körülírni a 3. mellékletben, és ezt kell a kibocsátási egységek ingyenes 
kiosztása jogalapjának tekinteni.

Módosítás 154
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
ua) „ideiglenes igazolt kibocsátás-
csökkentés”(tCER): a Kiotói Jegyzőkönyv 
12. cikke, valamint az UNFCCC vagy a 
Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozásában 
elfogadott határozatok alkalmazása során 
erdőtelepítési vagy újraerdősítési 
projektek miatt kiadott és a kiadást 
követően a kötelezettségvállalási időszak 
végén lejáró egység;
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Or. fr

Indokolás

Az erdők nem állandó volta miatti kockázatokat a CDM-ben ideiglenes egységek 
létrehozásával kezelik; ennek rendszerét 2003-ban az éghajlatváltozási keretegyezményt 
aláíró országok milánói konferenciáján határozták meg (19/CP.9-es határozat). 

Módosítás 155
Philippe Busquin

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 
legalább ötévente felülvizsgálja, és 
megteszi a szükséges módosításokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Az éghajlati és energiacsomag különböző pontjain a Bizottság által igényelt ötévenkénti 
rendszeres felülvizsgálat bürokratikus képtelenség. A jelentések alapján egy felülvizsgálatra 
már jelenleg is sor kerül.

Módosítás 158
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2003/87/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 
legalább ötévente felülvizsgálja, és 
megteszi a szükséges módosításokat.

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

Or. el

Indokolás

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

Módosítás 159
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os
lineáris tényező szerint csökken.

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 0,92%-os 
lineáris tényező szerint csökken.

Or. en

Indokolás

Az EU ETS-ágazatra nem róható annak túlzottan magas terhe, hogy a csökkentésből 60%-kal 
részesedjen, míg a kibocsátáshoz csupán 40%-kal járul hozzá. Ezért sürgetjük, hogy az 
ágazatokat hasonlóan, ideális esetben egyenlően kezeljék. A kibocsátáskereskedelmi 
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rendszeren kívüli ágazatnak a 2005-ös  kibocsátások alapján a csökkentési erőfeszítésből 
13%-kal kellene részesednie a 2013–2020 közötti időszakban, ami az EU ETS-ével megegyező 
terhet jelentene. A következményes kibocsátás nem csak az ingyenes kiosztás, de a kibocsátási 
egységek piaci elérhetőségének (likviditásának) kérdése is.

Emiatt az erőfeszítések megosztásáról szóló határozatra irányuló javaslathoz is módosítást 
nyújtunk be.

Módosítás 160
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os
lineáris tényező szerint csökken.

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,10%-os 
állandó lineáris százalékos tényező szerint 
csökken.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogyan jutott el a Bizottság az 1,74%-os számhoz. Az 1990-es évet 
referenciaévként tekintve, 20%-os csökkentési célkitűzét alkalmazva, figyelembe véve a 
csökkentési kötelezettségvállalások Bizottság javaslatának megfelelő elosztását a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó ágazatok és a többi ágazat között, továbbá 
Bulgáriát és Romániát is beleszámítva évi 1,10% elegendő lenne a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe tartozó ágazatok számára a célkitűzés eléréséhez.
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Módosítás 161
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os
lineáris tényező szerint csökken.

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 2%-os lineáris 
tényező szerint csökken.

Or. en

Indokolás

A Balin megfogalmazott elképzelések szerint a fejlett országoknak 2020-ra 25–40%-kal kell 
csökkenteniük üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat az 1990-es szinthez képest. E célkitűzés 
eléréséhez az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének 25%-os csökkentéssel kellene indulnia 
2020-ban (a 2005-ös szinthez képest), ami egy 2012 utánra szóló nemzetközi megállapodás 
keretében kiigazítható 30%-ra. Ez azt jelenti, hogy a lineáris tényezőt 2%-ra kell módosítani 
(1,74 x 25/21). A 25%-ról 30%-ra eljutni viszonylag könnyű lenne a 20% és a 30% közötti 
ugráshoz képest. 30%-os csökkentési célkitűzés esetén a lineáris tényezőnek 2,5-nek kellene 
lennie, kivéve ha a Bizottság bizonyítja, hogy ettől eltérő tényezőt kell alkalmazni.

Módosítás 162
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
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tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. június 30-ig közzéteszi a 2013. évre 
vonatkozó kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.

tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. december 31-ig közzéteszi a 2013. 
évre vonatkozó kibocsátási egységek 
abszolút mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a biztos ismeretek és a kiszámíthatóság megfelelő szintjét biztosítani 
lehessen az ipar számára, a tagállamok által a 2008–2012-es nemzeti kiosztási tervük alapján 
kiosztott kibocsátási egységeket a lehető leghamarabb ismerni kell, ezért előbbre kell hozni 
ezt az időpontot.

Módosítás 163
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2016-ban felülvizsgálja.

Or. en

Indokolás

A lineáris tényezőt a harmadik kereskedelmi időszak félidejében kell értékelni az elérhető 
éghajlatváltozás-enyhítő képesség és a költséghatékonyság fényében.

Módosítás 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2003/87/EK irányelv
9 a cikk – 3 a bekezdés (új)

Adlib Express Watermark



PE409.397v01-00 24/105 AM\730636HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(3a) Amennyiben az üzemeltetőknek a 
termelés 10a. cikk (2) bekezdésével 
összhangban történő növelése miatt 
kiosztott kiegészítő kibocsátási egységek 
mennyisége meghaladja e meghatározott 
ágazat üzemeltetői által a mérsékelt 
kibocsátáscsökkentés miatt az utólagos 
kiigazításoknak megfelelően 
visszajuttatott kibocsátási egységek 
mennyiségét, az egyensúlhiány 
bekövetkeztét követő évben e 
meghatározott ágazat referenciaértékeit a 
[23. cikk (3)] bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
biztottsági eljárással összhangban oly 
módon csökkentik, amely biztosítja a 9. 
cikk hatálya alá tartozó teljes 
kibocsátáscsökkentés megvalósítását. 
Ennek érdekében az illetékes hatóságok 
minden év április 30-ig tájékoztatják a 
Bizottságot arról, hogy előfordult-e a 
kibocsátási egységek mennyiségének 
túllépése.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységek tényleges termeléshez való utólagos kiigazítással történő 
kiosztása biztosítja a CO2-kibocsátáscsökkentési célkitűzések elérését és a hatékony 
növekedést, valamint a munka nélkül szerzett profit (ezt mutatja be az IFIEC-módszerről 
készült ECOFYS-jelentés) elkerülését. Megnövelt termelés esetén az utólagos kiigazítás 
kiegészítő kibocsátási egységeket hozhat az éven belül. Az átfogó célkitűzés teljesítését 
azonban biztosítani kell. Ezért ha a kiosztott kibocsátási egységek túllépik a tervet, a 
különböző referenciaértékeket a 23. cikk (3) bekezdésének megfelelő korrekciós 
mechanizmussal lefelé módosítják.

Módosítás 165
Esko Seppänen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
9 a a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(6a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„9aa. cikk
A villamos energia közösségi szintű 
árképzésének kiigazítása az összehangolt 
piacon
Az atomenergia- és vízienergia-termelők 
számára keletkező váratlan nyereség és a 
pénzügyi szereplők számára a kibocsátási 
egységek értékpapírosításából származó 
spekulációs profit megelőzése érdekében a 
Bizottság közzéteszi a liberalizált és 
összehangolt piacon alkalmazandó 
nagykereskedelmi árképzési rendszer 
méltányos szabályait.

Or. en

Indokolás

A villamos energia nagykereskedelmi piacán az árképzés a legmagasabb szállítási áron 
alapul. Ez az árképzés magában foglalja a kibocsátási egységek költségét, ami megnöveli a 
teljes villamos energia árát. Ez meg nem érdemelt, váratlan profit forrása az atom- és 
vízienergia-termelők számára, akiknek nem kell kibocsátási egységeket felhasználniuk. A 
villamos energia nagykereskedelmi árképzésének rendszerét meg kell változtatni oly módon, 
hogy kiküszöbölje a kibocsátásmentes villamosenergia-termelők váratlan profitját, elsősorban 
a piaci árképzés – különösen az atomenergia-ipar javára billenő – aszimmetriájának 
elkerülése érdekében.

Módosítás 166
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A 10. cikket el kell hagyni.

Or. en
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Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszeren belül az árverés maximális költségeket jelent a 
fogyasztók számára anélkül, hogy bármilyen további előnyt jelentene a CO2-kibocsátás 
csökkentése terén. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a szén-dioxidra kivetett, a fogyasztók által 
megfizetendő új adó. Annak érdekében, hogy évi 55 milliárd eurót megtakarítsunk a 
fogyasztóknak, és a villamosenergia-árakat megawattóránként 20–30 euróval alacsonyabb 
szinten tartsuk, anélkül hogy megkérdőjeleznénk a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatékonyságát, annak nem kellene árverésen alapulnia. A referenciaértékek és a tényleges 
termelés alapján történő ingyenes kiosztás költséghatékony és ökológiai szempontból 
célravezető eszközt biztosít. 

Módosítás 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

(1) Egy közösségi szerv 2013-tól 
kezdődően a 10a. cikkel összhangban 
ingyenesen ki nem osztott valamennyi 
kibocsátási egységet árverés útján 
értékesíti.

(2) Az egyes tagállamok által árverés 
útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség a következő 
részekből tevődik össze:
a) az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-
át olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek
b) az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 10%-
át – a Közösségen belüli szolidaritás és 
gazdasági növekedés céljára figyelemmel 
– bizonyos tagállamok között kell 
szétosztani oly módon, hogy a 
tagállamnak árverés útján történő 
értékesítés céljára az a) pont alapján jutó 
kibocsátásiegység-mennyiséget a IIa. 
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mellékletben előírt százalékokkal 
megnöveljük.
Az a) pont alkalmazásában azon 
tagállamok részesedését, amelyek 2005-
ben nem vettek részt a közösségi 
rendszerben, a közösségi rendszerbeli 
2007. évi hitelesített kibocsátásadatokból 
kell kiszámítani.
Az első albekezdés b) pontjában említett 
százalékokat szükség szerint arányosan ki 
kell igazítani oly módon, hogy az 
újraelosztás mértéke 10% legyen.
(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) Az EU a kibocsátási egységek árverés 
útján történő értékesítéséből származó 
bevételek 100%-át a következő célokra 
köteles felhasználni:

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is; 

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági,
megújulóenergiaforrás- és nem szén 
alapú energiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is; 

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

ca) tiszta energiahordozók fejlesztésére;
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d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

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

e) a szolidaritás és a növekedés 
Közösségen belüli előmozdítása érdekében 
egyes tagállamoknak nyújtott 
támogatásokra legfeljebb az árverésből 
mindezen tagállamokra eső bevétel 10%-
át, valamint a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását elősegítő támogatásokra; 

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

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

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre az 
árverésből származó teljes bevétel 
legfeljebb [x%-át később 
meghatározandó].

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

(4) A Bizottság a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentésében 
információt szolgáltat bevételeinek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban 2009. december 31-ig 
rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. 

Az árverés rendszerét úgy kell kialakítani, 
hogy biztosítsa a piac folyamatos 
likviditását és átláthatóságát.
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E célkitűzések megvalósításának 
biztosítása érdekében a fenti rendeletnek 
az alábbi elveken kell alapulnia:
- egységes, távolról elérhető, egyszerű 
(egyfordulós), hatékony, elfogadható áron 
rendelkezésre álló rendszer alkalmazása, 
amelynek egységességét egyetlen 
közösségi szintű igazgató garantálja;

- garantált hozzáférés az árveréshez 
minden olyan szereplő számára, amely 
bizonyítja fizetőképességét, és a 
kibocsátási egységek nyilvántartásában 
nyitott számlával rendelkezik;
- a rendelet meghatározza a mennyiségek 
árverésre bocsátásának menetrendjét, 
amely összhangban van a kibocsátási 
egységek visszafizetésének határidőivel és 
a vállalkozások pénzügyi korlátaival; ez a 
menetrend kizárja, hogy a teljes 
időszakban egyetlen árverésre kerüljön 
sor.
A rendelet rendelkezik e piac 
felügyeletéről, amelyet egy már létező 
vagy újonnan felállítandó, a 
nyersanyagpiacok felügyeleti szerveihez 
hasonló hatáskörrel rendelkező szervezet 
végez.

Or. fr

Indokolás

Az árveréseket közösségi szinten és nem tagállamonként kellene végrehajtani.

Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy többet ruházzon be azon energetikai és a szén-
dioxid-kibocsátáscsökkentési technológiákba, amelyek elengedhetetlenül fontosak a 2050-es 
kibocsátáscsökkentés előkészítésében A bevételek közösségi szintű felhasználása lehetővé teszi 
az európai kutatás jó szervezettségét, különösen az USA-hoz vagy Japánhoz képest.

Módosítás 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően a 
10a. cikkel összhangban ingyenesen ki 
nem osztott valamennyi kibocsátási 
egységet árverés útján értékesítik.

(1) A tagállamok 2013-tól kezdődően 
valamennyi kibocsátási egységet árverés 
útján értékesítik.

Or. en

Indokolás

A szén árát teljes mértékben be kellene építeni a termékek áraiba a piac környezetbarátabb 
irányba terelése érdekében. Az ingyenes kiosztás zavarja a piaci mechanizmusok működését, 
míg az árveréssel sok bürokrácia spórolható meg, és jutalmazza a legjobb teljesítményt 
nyújtókat.  A következményes kibocsátás és a tisztességtelen verseny, amivel az európai 
termékeknek kell szembenézniük olyan országok részéről, amelyek nem kötelezték el magukat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló átfogó nemzetközi egyezmény mellett, 
ellensúlyozható a kibocsátási egységek imoprtjának követelméynével.

Módosítás 169
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
a) az árverés útján értékesítendő teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 90 %-át
olyan arányban kell szétosztani a 
tagállamok között, amilyen arányban azok 
a közösségi rendszerben a 2005. évben –
hitelesített kibocsátásadatokkal igazolt 
módon – a kibocsátásból részesültek;

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

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 170
Jerzy Buzek

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

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

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 171
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A b) pont alkalmazásában a kibocsátási 
egységeknek a tagállamok között a 
szolidaritás és a gazdasági növekedés 
céljára figyelemmel történő szétosztása 
tekintetében figyelembe kell venni olyan 
kritériumokat, mint a földrajzi 
sajátosságok és a földrajzi régiók 
hátrányai, különösen a távoli hegyes és 
szigeti régiókban. 

Or. el

Módosítás 172
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A b) pont alkalmazásában a kibocsátási 
egységek tagállamok közötti 
szétosztásának a sajátos földrajzi 
hátrányokat, például a terület perifériás 
vagy szigeti jellegét figyelembe vevő 
kritériumot is tartalmaznia kell.

Or. en

Indokolás

Az árverésekből származó bevételek elosztásának hozzá kell járulnia a Közösség által célul 
kitűzött gazdasági, szociális és területi kohézióhoz, különös figyelemmel a legkülső régiókra.

Módosítás 173
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(2a) Az árverésből származó bevételt a 
Bizottság a kiosztott kibocsátási 
egységekkel arányosan osztja el, 
figyelembe véve a IIa. mellékletben 
meghatározott kiosztási képletet.

Or. nl

Indokolás

A közösségi szinten szervezett árverés bevételéből minden tagállamnak részt kell kapnia. Ha 
olyan döntés születik, hogy az árverést a tagállamok rendezzék, kívánatos annak biztosítása, 
hogy a tagállamok egyenlően részesüljenek a bevételből.

Módosítás 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételeket –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – a következő 
célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek árveréséből származó bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre kell fordítani, azaz kárenyhítésre és alkalmazkodásra, illetve, a főként alacsony 
jövedelmű családok szükséges beruházásai finanszírozásának támogatására.  A bevételek 
legalább felét a kárenyhítés és az alkalmazkodás, illetve az erdőpusztulás és a környezet 
állapotromlásának fejlődő országokban történő megakadályozására kell elkülöníteni.
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Módosítás 175
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50%-át a 
következő célokra kell felhasználni:

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek árverésének célja, hogy a pénz a szennyező iparágaktól a megújuló 
energiaforrások fejlesztésére, a szén-dioxid tárolására és szénszivárgás megelőzésére 
irányuló tevékenységek felé áramoljon.

A fenntartható fejlődés hat helsinki kritériumát, főleg a szociális és gazdasági előnyökre 
vonatkozó hatodik kritériumot szem előtt tartó igazolási eljárást kellene a trópusi erdők 
kiaknázása folytatása fő feltételévé tenni.

Az EU-ban az erdészeti és fafeldolgozó ágazat 10-20% között kompenzálja az üvegházhatású 
gázok kibocsátását. 

Módosítás 176
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 

a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
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a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, 
valamint demonstrációs projekt 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

Or. en

Indokolás

Az EU energiamixének megváltoztatásához időre van szükség és a költséghatékonyság elvén 
kell alapulnia. A jövőben kőszenet kell használni, ezzel védve az energiabiztonságot. Ennek 
biztosítása érdekében az új technológiák kőszénalapú energiaágazatba történő bevezetéséhez 
további támogatásokra van szükség.

Módosítás 177
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli;

b) a megújuló energiaforrásból 
megvalósuló energiatermelés fejlesztésére 
a Közösség azon vállalásának teljesítése 
céljából, hogy 2020-ra 20%-ban megújuló 
forrásból származó energiát fog 
felhasználni, valamint a Közösség azon 
vállalásának teljesítése céljából, hogy 
2020-ig az energiahatékonyságot 20%-kal 
növeli, ideértve az Európai Unióban vagy 
harmadik országokban történő 
koncentrált napenergiába történő 
befektetéseket is;

Or. en

Indokolás

A CCS-re a 10. cikk (3a) bekezdésének módosítása vonatkozik, amelynek célja arra kötelezni 
a tagállamokat, hogy az árverési bevételek legalább 50%-át visszajuttassák az érintett 
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vállalatoknak azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalatok ezt az összeget az alacsony szénigényű 
technológiákra, többek között a CCS-re fordítják. Az adminisztrációs költségeket az ETS 
fennmaradó bevételeiből lehet fedezni.

Módosítás 178
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

törölve

Or. en

Indokolás

A CCS-re a 10. cikk (3a) bekezdésének módosítása vonatkozik, amelynek célja arra kötelezni 
a tagállamokat, hogy az árverési bevételek legalább 50%-át visszajuttassák az érintett 
vállalatoknak azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalatok ezt az összeget az alacsony szénigényű 
technológiákra, többek között a CCS-re fordítják. Az adminisztrációs költségeket az ETS 
fennmaradó bevételeiből lehet fedezni.

Módosítás 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

törölve

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\730636HU.doc 37/105 PE409.397v01-00

HU

Indokolás

A kibocsátási egységek árveréséből származó bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre kell fordítani, azaz kárenyhítésre és alkalmazkodásra, illetve, a főként alacsony 
jövedelmű családok szükséges beruházásai finanszírozásának támogatására.  A bevételek 
legalább felét a kárenyhítés és az alkalmazkodás, illetve az erdőpusztulás és a környezet 
állapotromlásának fejlődő országokban történő megakadályozására kell elkülöníteni.

Módosítás 180
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

c) tiszta szén technológiákra, ideértve az 
üvegházhatású gázok elkülönítésére és 
geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában; 

Or. en

Indokolás

Az EU energiamixének megváltoztatásához időre van szükség és a költséghatékonyság elvén 
kell alapulnia. A jövőben kőszenet kell használni, ezzel védve az energiabiztonságot. Ennek 
biztosítása érdekében az új technológiák kőszénalapú energiaágazatba történő bevezetéséhez 
további támogatásokra van szükség.

Módosítás 181
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(ca) a kőszénalapú tüzelőberendezések 
modernizációjára vagy alacsonyabb CO2 
kibocsátású hatékonyabb berendezésekre 
történő cseréjükre;

Adlib Express Watermark



PE409.397v01-00 38/105 AM\730636HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az EU energiamixének megváltoztatásához időre van szükség és a költséghatékonyság elvén 
kell alapulnia. A jövőben kőszenet kell használni, ezzel védve az energiabiztonságot. Ennek 
biztosítása érdekében az új technológiák kőszénalapú energiaágazatba történő bevezetéséhez 
további támogatásokra van szükség.

Módosítás 182
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(ca) az energiatárolási technológiák 
kutatására és fejlesztésére;

Or. en

Indokolás

Az árverezés költségei csökkenteni fogják a vállalatok befektetési képességét az éghajlatbarát 
technológiák kutatásába és fejlesztésébe. Így az árverezésből származó bevételeket vissza kell 
forgatni az új technológiák fejlesztésének és a kutatás-fejlesztés finanszírozásába. A 
bevételeket nem szabad általános költségvetési gondok megoldására fordítani.

Módosítás 183
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(ca) a hidrogénhez hasonló tiszta 
energiahordozók további fejlesztésére;

Or. en
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Indokolás

A kibocsátási egységek kiosztásával kapcsolatban megjegyezzük, hogy a javasolt irányelv 
azért hozza létre a kibocsátási egységeket, mert az energiaigényes ágazatok az Európai Unión 
kívüli versennyel kerületk szembe olyan országok részéről, amelyekre nem vonatkoznak az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentéséről szóló jogszbaáylok.

Módosítás 184
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban, leginkább fejlesztési 
tanúsítvány révén, és a tagállamok illetve 
régióik által az erdők és a fafelhasználás 
az éghajlat felmelegedése elleni 
küzdelembe való fokozott bevonása 
érdekében hozandó, további 
intézkedésekre az erdők egyéb funkciónak 
megőrzése mellett;

Or. fr

Indokolás

A kibocsátási egységek árverésének célja, hogy a pénz a szennyező iparágaktól a megújuló 
energiaforrások fejlesztésére, a szén-dioxid tárolására és szénszivárgás megelőzésére 
irányuló tevékenységek felé áramoljon.

A fenntartható fejlődés hat helsinki kritériumát, főleg a szociális és gazdasági előnyökre 
vonatkozó hatodik kritériumot szem előtt tartó igazolási eljárást kellene a trópusi erdők 
kiaknázása folytatása fő feltételévé tenni.

Az EU-ban az erdészeti és fafeldolgozó ágazat 10-20% között kompenzálja az üvegház hatású 
gázok kibocsátását.
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Módosítás 185
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

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

Or. en

Indokolás

A CCS-re a 10. cikk (3a) bekezdésének módosítása vonatkozik, amelynek célja arra kötelezni 
a tagállamokat, hogy az árverési bevételek legalább 50%-át visszajuttassák az érintett 
vállalatoknak azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalatok ezt az összeget az alacsony szénigényű 
technológiákra, többek között a CCS-re fordítják. Az adminisztrációs költségeket az ETS 
fennmaradó bevételeiből lehet fedezni.

Módosítás 186
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) A Kiotói jegyzőkönyvet már ratifikált, 
illetve a jövőben ratifikáló fejlődő 
országokban létrejövő beruházások hozzá 
fognak járulni az Európai Unió által 
elérendő üvegház hatású gázok 
kibocsátásának 20%-os csökkentéséhez, 
valamint jelentős mértékben hozzá fognak 
járulni az alacsony kibocsátású 
gazdaságok létrejöttéhez a fejlődő 
országokban;

Or. el

Adlib Express Watermark



AM\730636HU.doc 41/105 PE409.397v01-00

HU

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a kibocsátási egységek árverezéséből származó pénzek alacsony 
kibocsátású gazdaságok megteremtésére fordítódjanak, és ne csak a Közösségben, hanem a 
fejlődő országokban is. Az éghajlatváltozás nem ismer országhatárokat, ezért kollektív 
erőfeszítéseket tesz szükségessé.

Módosítás 187
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására;

a kis és közepes jövedelmű háztartások 
szociális aspektusainak kezelésére, például 
az energiahatékonyság és a hőszigetelés 
javítására, támogatások nyújtására, az 
alapvető fogyasztási cikkek 
ártámogatására, illetve egyéb pénzügyi 
ösztönzőkre;

Or. el

Indokolás

Mivel az árverezés olyan ágazatokat érint, amelyek kibocsátási egységek árát be tudják 
építeni a terméke áraiba, fontos, hogy az árverésekből származó bevételek egy részét kis- és 
közepes jövedelmű fogyasztók és háztartások támogatására fordítsuk, hiszen őket érinti 
leginkább az alapvető fogyasztási cikkek árainak emelkedése.

Módosítás 188
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(fa) az üvegházhatású gázkibocsátás 
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kibocsátási egység kereskedelmi 
rendszereknek a súlyos földrajzi és 
demográfiai hátrányokkal küzdő régiókra 
gyakorolt hatásainak enyhítésére a 
fenntartható energiapolitikák 
létrehozására irányuló további 
intézkedéseken keresztül;

Or. el

Módosítás 189
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
(fa) a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerének az állandó és súlyos 
földrajzi és demográfiai hátrányokkal 
küzdő területekre gyakorolt hatásának 
enyhítésére egy fenntartható 
energiapolitika létrehozására irányuló 
intézkedésekhez szükséges további 
eszközök számukra történő biztosítása 
révén;

Or. en

Indokolás

Az árverésekből származó bevételek elosztásának hozzá kell járulnia a Közösség által célul 
kitűzött gazdasági, szociális és területi kohézióhoz, különös figyelemmel a legkülső régiókra.

Módosítás 190
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) az európai vállalkozások 
versenyképességének növelésére és a 
vállalkozói tevékenység támogatására a az 
éghajlatváltozás kihívásaira történő 
válaszadás érdekében, hangsúlyozva az 
energia teljesítményt és növelve a 
megújuló energiaforrások, az alacsony 
kibocsátású technológiákra irányuló 
kutatás-fejlesztés, és az infrastruktúrák 
műszaki fejlesztésének finanszírozását.

Or. el

Módosítás 191
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
g) a közösségi rendszer igazgatásával 
kapcsolatos adminisztrációs költségekre.

törölve

Or. en

Indokolás

A CCS-re a 10. cikk (3a) bekezdésének módosítása vonatkozik, amelynek célja arra kötelezni 
a tagállamokat, hogy az árverési bevételek legalább 50%-át visszajuttassák az érintett 
vállalatoknak azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalatok ezt az összeget az alacsony szénigényű 
technológiákra, többek között a CCS-re fordítják. Az adminisztrációs költségeket az ETS 
fennmaradó bevételeiből lehet fedezni.
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Módosítás 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
3a. A bevételek legalább 50%-a az 
üvegházhatású gázok csökkentésének, a 
az erdőirtás és talajromlás 
megakadályozásának és az 
éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás azon országokban történő 
finanszírozására fordítandó, amelyek nem 
szerepelnek az UNFCCC I. mellékletében.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek árveréséből származó bevételeket az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre kell fordítani, azaz kárenyhítésre és alkalmazkodásra, illetve, a főként alacsony 
jövedelmű családok szükséges beruházásai finanszírozásának támogatására.  A bevételek 
legalább felét a kárenyhítés és az alkalmazkodás, illetve az erdőpusztulás és a környezet 
állapotromlásának fejlődő országokban történő megakadályozására kell elkülöníteni.

Módosítás 193
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
3a. A környezetvédelmi célú állami 
segélyekre vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a kibocsátási 
egységek árveréséből származó, a (2) 
bekezdésben említett bevételek így az 
ugyanezen bekezdés b) pontjában említett 
bevételek legalább 50%-át visszajuttatják 
az árverésen résztvevő vállalatoknak azzal 
a feltétellel, hogy azok ezt az összeget 
alacsony szénigényű technológiákra, így 
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például az üvegházhatást okozó gázok 
elkülönítésére és geológiai tárolására 
költik. Nem adható visszatérítés 
villamosenergia-genrátorokra, kivéve a 
vagy az ipari hőfogyasztással 
kapcsolatban, vagy valamely ipari 
folyamatból származó maradványból 
termelt villamosenergiát.

Or. en

Indokolás

Az árverésekből származó bevételek legalább 50%-át vissza kell téríteni az árverésen 
résztvevő vállalatoknak azzal a feltétellel, hogy azt az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiák fejlesztésére költik. A tagállamok az 
állami támogatásokra vonatkozó szabályok értelmében támogathatják a vállalatok 
környezetvédelmi beruházásait, de a vállalatok számára történő mozgástér biztosítás 
érdekében a tagállamoknak egyenlő arányban kellene kiosztaniuk az árverési bevételeket a 
résztvevő vállalatok között. Az energiaágazat nem részesül a bevételek visszatérítéséből, mert 
könnyűszerrel beépítheti áraiba a költségeket.

Módosítás 194
Alyn Smith

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
3a. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
(3) bekezdés a), b), f) és fa) pontjának 
végrehajtása hozzájárul a Közösség 
gazdasági, szociális és területi kohéziós 
célkitűzéseinek teljesítéséhez, valamint 
arról, hogy az említett bekezdés g) 
pontjának végrehajtása során felmerülő 
költségeket, szükség esetén a regionális és 
helyi hatóságok viselik.

Or. en
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Indokolás

Az árverésekből származó bevételek elosztásának hozzá kell járulnia a Közösség által célul 
kitűzött gazdasági, szociális és területi kohézióhoz, különös figyelemmel a legkülső régiókra.

Módosítás 195
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 196
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

5. Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. június 30-ig
rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A megfelelő bizonyossági szint ipar számára történő biztosítása érdekében az árverésekre 
vonatkozó szabályokat mielőbb köztudomásúvá kell tenni, ezért kell előhozni a dátumot.

Módosítás 197
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5a. A tagállamok, valamint a Bizottság 
által kijelölt illetékes testület is vásárolhat 
a piacon kibocsátási egységeket a 
szénárak fluktuációjának minimalizálása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

A szén ára emelkedhet vagy csökkenhet, de a túl nagy fluktuáció káros lehet a piac számára. 
Ezt jó volna a mnimálisra csökkenteni. Ezt megtehetnék például a kormányok vagy az EKB.

Módosítás 198
Esko Seppänen

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
A harmonizált ingyenes kiosztás közösségi A kibocsátási egységek importjának 
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szintű átmeneti szabályai követelményei
1. A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

1. A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban, amennyiben ezek az 
ágazatok nem részesülnek a közösségi 
rendszerben az ingyenes kiosztásból, a 
Bizottság 2011. június 30-ig közösségi 
szintű, teljes mértékben harmonizált 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
amelyek az importőröket a kibocsátási 
egységek harmonizált átadására kötelezik 
az energiaigények termékek imoprtjára 
vonatkozóan

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

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a Közösség 
területén működő, az ingyenes kiosztásból 
nem részeülő, jelentős következményes 
kibocsátási kockázattal járó létesítmények 
és a harmadik országbeli hasonló 
létesítmények egyenlő elbírásál alá 
essenek.

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
kibocsátási egységek imprtojára csak 
akkor kerülhessen sor, ha az az 
egyezményre figyelemmel teljes mértékben 
indokolt.
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2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

2. 2013. január 1-jétől a kibocsátási 
egységek imoprtjára vonatkozó 
követelmények irányadóak azon termékek 
tekintetében, amelyek az (5) bekezdéssek 
összhangban következményes kibocsátás 
veszélyének vagy nemzetközi versenyenk 
vannak kitéve, mindaddig, amíg harmadik 
országokat vagy közigazgatási egységeket 
kötelező és igazolható üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás-csökkentési 
kötelezettség terhel. Az áruimportőrök és -
exportőrök számára egyaránt kötelezettség 
és jogosultság a kibocsátási egységek 
átadása, amennyiben:
a) az ország vagy a közigazgatási egység a 
23. cikk (2) bekezdése értelmében eljáró 
Bizottság meghatározása szerint nem 
sorolandó a 2012 utáni nemzetközi 
politika keretbe, amely az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
kötelez; és 
b) a (3) bekezdés szerinti módszertant 
dolgoztak ki ezekre a termékekre.
A kibocsátási egységek importjára 
vonatkozó követelmények nem 
vonatkoznak a 26. cikk szerinti EU ETS-
hez kapcsolódó országok vagy 
közigazgatási egységek által előállított 
termékekre.

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

3. A Bizottságnak ki kell számítania az 
egyes termékek vagy termékcsoportok 
előűállításából származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának átlagát az egész 
Közösségre voantkozan, számításba véve a 
14. cikk értelmében tett egyénileg igazolt 
jelentések adait és az EU ETS-be tartozó 
kibocsátást. A 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárás értelmében a Bizottság 
megállapítja a kibocsátási egységek 
importjára vonatkozó követelményének 
számítási módszerét a jelentős 
következményes kibocsátás veszélyének 
vagy nemzetközi versenynek kitett terémek 
esetében, amely egyenértékű az egyes 
termékek vagy termékccsoprtok 
előállításából származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának közösségi szintje és 
az importált termékek tonnában számított 
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súlyának szorzatával.
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 
alkalmazni.

4. A (3) bekezdés értelmében vett számítási 
módszer megállapítása könnyebbé tétele 
érdekében a Bizottság a 14. és 15. cikk 
értelmében elfogadott rendeletben 
előírhatja az üzemeltetők számára, hogy 
jelentést tegyenek a termékek 
előállításáról, illetve, hogy ezt a jelentett 
információt egyénélig igazoltatni kell.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

5. Az (1) bekezdésben előírt feltételeket 
teljesítő importőrök írásban nyilatkoznak 
az importált termékekről. Az írásbeli 
nyilatkozatban kijelentik, hogy a (3) 
bekezdéssel összhangban átadták a kellő 
számú kibocsátási egységet a közösségi 
nyilvéntartásnak a behozandó terékek 
vonatkozásában, a Bizottság rendeleteiben 
előírt adminisztratív eljárásokkal 
összhangban. 

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

6. A kibocsátási egységek importjának 
követelményei vonatkozhatnak az EZ 
kibocsátási egységeire, vagy olyan 
harmadik országokból származó 
kibocsátási egységekre, amelyek 
kibocsátáskereskedelmi rendszere 
egyenrangú a közösségi rendszerrel.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.
Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.
7. A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 

7. Minden, a kibocsátási egységek 
importjának követelményeire vonatkozó 
rendelkezés és végrehajtási intézkedést 
legkésőbb 2012. január 1-jéig el kell 
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kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
80%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
a nullát.

fogadni.

8. 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.
9. Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat. 

9. Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően évente a Bizottság, az érdekelt 
felek által benyújtott bizonyítékok alapján
meghatározza a (2) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat és termékeket.

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

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezte a gyártási 
költségek megnövekedését;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
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c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A szén árát teljes mértékben be kellene építeni a termékek áraiba a piac környezetbarátabb 
irányba terelése érdekében. Az ingyenes kiosztás zavarja a piaci mechanizmusok működését, 
míg az árveréssel sok bürokrácia spórolható meg, és jutalmazza a legjobb teljesítményt 
nyújtókat.  A következményes kibocsátás és a tisztességtelen verseny, amivel az európai 
termékeknek kell szembenézniük olyan országok részéről, amelyek nem kötelezték el magukat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemről szóló átfogó nemzetközi egyezmény mellett, 
ellensúlyozható a kibocsátási egységek imoprtjának követelméynével.

Módosítás 200
Hannes Swoboda

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

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

1. A Bizottság 2010. június 30-ig
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el.

Or. en
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Indokolás

A termelési folyamatok során keletkező hulladékgázokat keletkezük után közvetlenül fel kell 
használni. A hatékony visszanyerés érdekében biztosíani kell a felhasználás maximális 
rugalmasságát. A villamos energia termelésre vonatkozó termelési folyamatokból származó 
huladék gázok használata hozzájárul az erőfottások megőrzéséhez és a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez. Az ilyen különleges körlmények között termelt villamos energiát ki kell zárni 
az árverezés alól. A szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás nem kapcsolódik a referenciaértékhez.

Módosítás 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Amíg nem születik olyan nemzetközi 
megállapodás, amely ezen irányelv 28. 
cikke (1) bekezdése értelmében 
kielégítőnek tekinthető, addig a 
következményes kibocsátás veszélyének 
kitett ágazatok vagy iparágak számára a 
kibocsátási egységek 100%-át 
térítésmentesen kell biztosítani.

Or. fr

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó átmeneti szabályokat egy évvel lehet 
előrébb hozni különösebb probléma nélkül.

Az irányelv szövegtestében meg kell erősíteni, hogy az ipar szénszivárgással érintett ágazatai 
vagy ágai ingyenes kibocsátási egységeket kaphatnak egy kielégítő nemzetközi megállapodás 
eléréséig. Ez a rendelkezés alapvetően fontos az EU-területén sorra kerülő beruházási 
tervezés biztosítása érdekében.
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Módosítás 202
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében minden lényeges rendelekzést magában az irányelvben 
kell lefeketetni.

Módosítás 203
Herbert Reul

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

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

1. 2013-tól kezdődően a tagállamok az 
egész időszakra voantkozóan 
térítésmentesen oszthatják ki kibocsátási 
egységeiket. A (2) és (3) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2009. június 30-
ig közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A kibocsátási egységek elárverezése szükségtelen az EU szén-dioxid csökkentési céljának 
eléréséhez. hatalmas energia-áremelkedéshez vezetne, ártana az ipar versenyképességének és 
visszavetné a fogyasztók vásárlóerejét;  Jobb választási lehetőség a EU-szerte utólagos 
kiigazítással alkalmazott referenciaértékekhez kapcsolt (a tényleges termelést figyelembe 
vevő) ingyenes kibocsátási egység.

A szén-dioxid kibocsátási egységek villamosáram előállításra történő elárverezése 
szükségtelenül jelentős költségterhet képez a fogyasztók számára. Hatékonyabb ETS-t képez 
egy olyan ingyenes kibocsátási egység  mechanizmus, amely referenciaértékeken és tényleges 
termelésen alapul.

Módosítás 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. A Bizottság 2010. június 30-ig
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza a referenciaértékek felhasználását valamint az alábbiak fontos 
jellegét: harmonizált hivatkozási rendszer, amely magában foglalja az ágazatspecifikus 
körülményekre való törekvést, a jobb teljesítményre való szigorúbb ösztönzést és az érintett 
iparágakkal való konzultációt. Az alternatív termelési folyamatokat csak akkor lehet 
referenciaértékként felhasználni, ha azok általánosan alkalmazhatóak. A meglévő irányelv III. 
mellékletében említett potenciál továbbra is érvényben marad a referenciaértékek 
technológiai jellegének pontosítására.
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Módosítás 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. A Bizottság 2010. június 30-ig
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A (2)-(6) és (8) bekezdésekre történő utalás nem teszi vialágosabbá a helyzetet, mivel az (1) 
bekezdés harmadik albekezdése már egyszer rendelkezik a referenciaérték rendszerek 
harmonizálásáról. Tervezési szempontokat figyelembe véve a biztonsági referenciaérték 
rendszerekről 2010 közepéig meg kell állapodni.

Módosítás 206
Paul Rübig

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

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

A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel összhangban 
a Bizottság 2010. június 30-ig közösségi 
szintű, teljes mértékben harmonizált 
végrehajtási intézkedéseket fogad el a 
kibocsátási egységek harmonizált 
kiosztására vonatkozóan.
Ahol egy termelési folyamatból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani a hulladék gázt 
előállító berendezés üzemeltetőjének az 
azon berendezésre alkalmazott 
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ugyanazon kiosztási elvek mellett.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységek elosztási elveit időben ismertté kell tenni az egyértelműség 
biztosítása érdekében a jövőre vonatkozóan annak érdekében, hogy ez ne akadályozza a 
befeketetéseket. A termelési folyamatokból származó hulladákgázok felhasználása hozzájárul 
az erőforrások megőrzéséhez és a kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges 
körülmények között előállított villamosenergiát ki kell zárni az árverési körből, és a 
hulladékgázt termelő létesítménnyel egyenlő elbírálásban kell részesíteni, mivel főleg belső 
használatra kerül.

Módosítás 207
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Indokolás

Előre kell hozni azt az időpontot, ameddig a Bizottságnak el kell fogadnia a kibocsátási 
egységek ingyenes kiosztására vonatkozó szabályokat. Az e cikkben szereplő rendelkezéseket 
össze kell kapcsolni a 11. cikk (1) bekezdésében említett határidővel. (1) bekezdés Ez a cikk 
arról rendelkezik, hogy minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottság számára a 
létesítmények és az ingyenes kibocsátási egységeik végleges listáját. A tagállamoknak meg 
kell vitatniuk az ingyenes kibocsátási egységek üzemeltetőivel az említett listán szereplő 
létesítményeket, ebből adódóan a javasolt időszak nem elég hosszú.
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Módosítás 208
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ez az eszköz a lehető leghamarabb rendelkezésre álljon, de kellőt kell hozzá 
biztosítani.

Módosítás 209
Herbert Reul

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

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

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. Azon 
ágazatok megahtáozása, amelyekre ez az 
irányelv vonatkozik azonban nagyon 
ényges elem, így renedeleti szabályozás 
tárgyát kell képeznie.

Or. en
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Indokolás

A kibocsátási egységek elárverezése szükségtelen az EU szén-dioxid csökkentési céljának 
eléréséhez. hatalmas energia-áremelkedéshez vezetne, ártana az ipar versenyképességének és 
visszavetné a fogyasztók vásárlóerejét;  Jobb választási lehetőség a EU-szerte utólagos 
kiigazítással alkalmazott referenciaértékekhez kapcsolt (a tényleges termelést figyelembe 
vevő) ingyenes kibocsátási egység.

A szén-dioxid kibocsátási egységek villamosáram előállításra történő elárverezése 
szükségtelenül jelentős költségterhet képez a fogyasztók számára. Hatékonyabb ETS-t képez 
egy olyan ingyenes kibocsátási egység  mechanizmus, amely referenciaértékeken és tényleges 
termelésen alapul.

Módosítás 210
Hannes Swoboda

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

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

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. A 
Bizottság egyeztet az érintett ágazatok 
szociális partnereivel az adott ágazatra 
vonatkozó referenciaértékek 
megállapítását illetően.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatok során keletkező hulladékgázokat keletkezésük után közvetlenül fel kell 
használni. A hatékony visszanyerés érdekében biztosítani kell a felhasználás maximális 
rugalmasságát. A villamos energia termelésre vonatkozó termelési folyamatokból származó 
hulladék gázok használata hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között termelt villamos energiát 
ki kell zárni az árverezés alól. Carbon Capture and storage is not connected to benchmark.
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Módosítás 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. A 
hivatkozási rendszerek egyes ágazatokban 
történő megállapítására vonatkozó elvek 
meghatározásakor a Bizottság konzultál 
az érintett ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza a referenciaértékek felhasználását valamint az alábbiak fontos 
jellegét: harmonizált hivatkozási rendszer, amely magában foglalja az ágazatspecifikus 
körülményekre való törekvést, a jobb teljesítményre való szigorúbb ösztönzést és az érintett 
iparágakkal való konzultációt. Az alternatív termelési folyamatokat csak akkor lehet 
referenciaértékként felhasználni, ha azok általánosan alkalmazhatóak. A meglévő irányelv III. 
mellékletében említett potenciál továbbra is érvényben marad a referenciaértékek 
technológiai jellegének pontosítására.

Módosítás 212
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 

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

tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat.

Or. de

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében minden lényeges rendelekzést magában az irányelvben 
kell lefeketetni.

Módosítás 213
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Indokolás

Előre kell hozni azt az időpontot, ameddig a Bizottságnak el kell fogadnia a kibocsátási 
egységek ingyenes kiosztására vonatkozó szabályokat. Az e cikkben szereplő rendelkezéseket 
össze kell kapcsolni a 11. cikk (1) bekezdésében említett határidővel. (1) bekezdés Ez a cikk 
arról rendelkezik, hogy minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottság számára a 
létesítmények és az ingyenes kibocsátási egységeik végleges listáját. A tagállamoknak meg 
kell vitatniuk az ingyenes kibocsátási egységek üzemeltetőivel az említett listán szereplő 
létesítményeket, ebből adódóan a javasolt időszak nem elég hosszú.

Módosítás 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
referenciaértékek felhasználásával 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést.
Az ágazatspecifikus kritériumok sérelme 
nélkül, figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását 
és a kibocsátás csökkentésére irányuló 
potenciált, ideértve a műszaki potenciált is.
Az intézkedéseknek ösztönözniük kell a 
fajlagos kibocsátások csökkenését. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

Or. en
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Indokolás

A módosítás hangsúlyozza a referenciaértékek felhasználását valamint az alábbiak fontos 
jellegét: harmonizált hivatkozási rendszer, amely magában foglalja az ágazatspecifikus 
körülményekre való törekvést, a jobb teljesítményre való szigorúbb ösztönzést és az érintett 
iparágakkal való konzultációt. Az alternatív termelési folyamatokat csak akkor lehet 
referenciaértékként felhasználni, ha azok általánosan alkalmazhatóak. A meglévő irányelv III. 
mellékletében említett potenciál továbbra is érvényben marad a referenciaértékek 
technológiai jellegének pontosítására.

Módosítás 215
Hannes Swoboda

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
referenciaértékek felhasználásával 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést.
Az ágazatspecifikus kritériumok sérelme 
nélkül, figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az általánosan 
alkalmazható alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását 
és a kibocsátás csökkentésére irányuló 
potenciált, ideértve a műszaki potenciált is.
Az intézkedéseknek ösztönözniük kell a 
fajlagos kibocsátások csökkenését. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból termelt 
villamosenergiát.

Ahol egy termelési folyamtból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani a hulladék gázt 
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előállító berendezés üzemeltetőjének az 
azon berendezésre alkalmazott ugyanazon 
kiosztási elvek mellett.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatok során keletkező hulladékgázokat keletkezésük után közvetlenül fel kell 
használni. A hatékony visszanyerés érdekében biztosítani kell a felhasználás maximális 
rugalmasságát. A villamos energia termelésre vonatkozó termelési folyamatokból származó 
hulladék gázok használata hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között termelt villamos energiát 
ki kell zárni az árverezés alól. A szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás nem kapcsolódik a 
referenciaértékhez.

Módosítás 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek harmonizált hivatkozási 
rendszert kell tartalmazniuk az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiahatékonyság tekintetében az 
ingyenes kiosztásban részesülő ágazatok 
létesítményeire; Az ágazati hivatkozási 
rendszereknek az üvegházhatást okozó 
gázokkal és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a piacon elérhető legjobb 
műszaki megoldásokra kell alapulniuk, 
beleértve a helyettesítő megoldásokat, az 
alternatív termelési folyamatokat, a 
biomassza felhasználását, a kapcsolt 
energiatermelést és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítését és tárolását. A 
létesítményeknek juttatott ingyenes 
kibocsátási egységek nem lehetnek 
magasabbak az adott ágazati hivatkozási 
rendszernél, ezáltal a leghatékonyabb 
üzemeltetőket jutalmazva. Az első 
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albekezdésben leírt intézkedések nem 
ösztönözhetnek a kibocsátás növelésére. 
Harmadik feleknek történő eladásra szánt
villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység. ingyenes kibocsátási egység 
osztható ki villamos energiát az ipari 
folyamatok melléktermékeként vagy a 10a 
cikk (7) és (8) bekezdésével összhangban 
önellátásra használók számára, kivéve, ha 
haradik feleknek adják el.

Or. en

Indokolás

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy.
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Módosítás 217
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 

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

lehetőségeit, a helyettesítő megoldásokat, 
az alternatív termelési folyamatokat, a 
biomassza felhasználását, valamint az 
üvegházhatású gázok elkülönítését és 
tárolását.

Or. en

Indokolás

A csökkentés technológiai lehetőségeit a Bizottság is el kel még ismernie a kiosztási 
eljárásben, mert bizonyos ágazatokban a legfőbb kibocsátások nem csökkenthetőek 
(folyamatkibocsátás). A folyamatkibocsátás ugyanolyan hatással van az éghajlatváltozásra, 
mint az energiakibocsátás. Az ingyenes kiosztás kérdésében (következményes kibocsátás) a 
folyamatkibocsátás jelentős költségtényező. Éppen ezért a kibocsátás csökkentésének 
technológiai lehetőségeit a jelenlegi 2003/87/EK irányelv III. mellékletében (3) bekezdése 
értelmében el kellene ismerni.

Módosítás 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó átmeneti szabályokat egy évvel lehet 
előrébb hozni különösebb probléma nélkül.

Az irányelv szövegtestében meg kell erősíteni, hogy az ipar szénszivárgással érintett ágazatai 
vagy ágai ingyenes kibocsátási egységeket kaphatnak egy kielégítő nemzetközi megállapodás 
eléréséig. Ez a rendelkezés alapvetően fontos az EU-területén megvalósuló beruházási 
tervezés biztosítása érdekében.

Módosítás 219
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 bekezdés – 3 és 4 albekezdések

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

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

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

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek elárverezése szükségtelen az EU szén-dioxid csökkentési céljának 
eléréséhez; hatalmas energia-áremelkedéshez vezetne, ártana az ipar versenyképességének és 
visszavetné a fogyasztók vásárlóerejét.  Jobb választási lehetőség a EU-szerte utólagos 
kiigazítással alkalmazott referenciaértékekhez kapcsolt (a tényleges termelést figyelembe 
vevő) ingyenes kibocsátási egység.

A szén-dioxid kibocsátási egységek villamosáram előállításra történő elárverezése 
szükségtelenül jelentős költségterhet képez a fogyasztók számára. Hatékonyabb ETS-t képez 
egy olyan ingyenes kibocsátási egység  mechanizmus, amely referenciaértékeken és tényleges 
termelésen alapul.

Módosítás 220
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 

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

gázok elkülönítését és tárolását.

Or. en

Indokolás

Az árverezési folyamat a valaha tartott legnagyobb globális szinten zajló árverés lesz. 
Rendkívül fontos, hogy mindenkor fenntartsanak a kibocsátási egységeknek egy likvid piacot, 
és hogy a piac esetleges nem megfelelő működése kiküszöbölésre kerüljön. Ezért szükség van 
egy bevezető időszakra annak támogatása érdekében, hogy a villamosenergia-piac 
megfelelően átalakuljon az árverezés fázisává, illetve, hogy a termeléskapacitás és a 
villamosenergia árak negatív hatásait korlátozzák, valamint annak elkerülésére, hogy 
Európán belül az energiaárak átal okozott piaci torzulások következzenek be a nemzeti 
iparágak területén.

Módosítás 221
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Indokolás

A hő- és villamos energia kapcsolt termelése (CHP) a leggazdaságosabb módja az elsődleges 
energiaforrásokból származó villamos és hőenergia termélésének egyaránt. Ezt a tényt sok 
tagállam kihasználja. Annak érdekében, hogy ne nehezedjenek új terhek ezen típusú 
létesítményre, illetve hogy ösztönzőt teremtsenek az ilyen új üzemek létrehozására, a teljes 
árverezésnek továbbra is a tiszta villamos energia termelő üzemekre kell korlátozódniuk az 
energiaiparban.

Módosítás 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Mind a közvetlen, mind a közvetett 
kibocsátások esetében, az első 
albekezdésben előírt intézkedéseknek 
lehetőség szerint biztosítaniuk kell, hogy a 
kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében olyan
hatékony műszaki megoldásokat, mint 
például a magas hatékonyságú kapcsolt 
hő- és villamos energia, valamint a
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból a 
kiosztás során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari hőfogyasztással 
kapcsolatban, vagy valamely ipari 
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folyamatból származó maradványból 
termelt villamosenergiát, feltéve, hogy az 
az üzemeltető saját fogyasztására szolgál; 
amelyek közül mindkettőt ugyanazon 
elosztási elvek szerint osztják ki, mint 
amelyeket az I. mellékletben említett ipari 
tevékenységre alkalmaznak.
Ahol egy termelési folyamatból 
származó gázhulladékot 
üzemanyagként használnak azonban, 
valamennyi kibocsátási egységet 
ingyenesen kell kiosztani a hulladék 
gázt előállító berendezés 
üzemeltetőjének az azon berendezésre 
alkalmazott ugyanazon kiosztási 
elvek mellett.

Or. en

Indokolás

Magas hatékonyságú kapcsolt hő- és villamosenergia rendkívül jelentős szén-dioxid  
megtakarítási potenciált kínál, annak megvalósításához azonban az kell, hogy ez a potenciál 
megkövetelje, hogy az ETS figyelembe vegye kibocsátási egység kiosztási módszerei során a 
kapcsolt hő- és villamos energia konkrétságát.

Módosítás 223
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek harmonizált hivatkozási 
rendszert kell tartalmazniuk az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiahatékonyság tekintetében az 
ingyenes kiosztásban részesülő ágazatok 
létesítményeire; Az ágazati hivatkozási 
rendszereknek az üvegházhatást okozó 
gázokkal és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a kibocsátás csökkentésre 
vonatkozó többek között műszaki
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leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

potenciálra, valamint a piacon elérhető 
műszaki megoldásokra kell alapulniuk, 
beleértve a helyettesítő megoldásokat, az 
alternatív termelési folymatokat, a 
biomassza felhasználását, a kapcsolt 
energiatermelést és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítését és tárolását. A 
létesítményeknek juttatott ingyenes 
kibocsátási egységek nem lehetnek 
magasabbak az adott ágazati hivatkozási 
rendszernél, ezáltal a leghatékonyabb 
üzemeltetőket jutalmazva. Az első 
albekezdésben leírt intézkedések nem 
ösztönözhetnek a kibocsátás termelési 
egységenkénti növelésére.
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.
A hivatkozási rendszerek egyes 
ágazatokban történő megállapítására 
vonatkozó elvek meghatározásakor a 
Bizottság konzultál az érintett 
ágazatokkal.

Or. en

Indokolás

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Módosítás 224
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység.

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

Or. en

Indokolás

A CHP kifejlesztése az EU deklarált célkitűzése. Az ehelyütt említett egyéb technológiák 
mellett a kiosztásra vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátás 
kereskedelem olyan technológiák kifejlesztésének irányában hat, amelyeknek a nagyobbik 
potenciálja van a szén-dioxid csökkentésére, különösen a CHP.  Ez a módosítás konzisztenciát 
teremt a javaslatban szereplő egyéb CHP-vel foglalkozó rendelkezésekkel.

Módosítás 225
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 

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

tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari termelési 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból termelt 
villamosenergiát.
Ahol egy termelési folyamatból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani a hulladék gázt 
előállító berendezés üzemeltetőjének az 
azon berendezésre alkalmazott ugyanazon 
kiosztási elvek mellett.

Or. en

Indokolás

A villamos energia termelésre vonatkozó termelési folyamatokból származó huladék gázok 
használata hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények között termelt villamos energiát ki kell zárni 
az árverezés alól. Az ilyen elkerülhetetlen gázok folyamatos fenntartható használata akkor 
garantálható a legjobban, ha az ezen elkerülhetetlen gázok termelője kapcsolódó kibocsátási
egységeket kap, illetve ha ezt ugyanazon kiosztási módszerrel végzik, mint amelyet az ezen 
elkerülhetetlen gázok termelőjének vonatkozó létesítményeire alkalmaznak.

Módosítás 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 

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

ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari hőfogyasztással 
kapcsolatban, vagy valamely ipari 
folyamatból származó maradványból 
termelt villamosenergiát, feltéve, hogy az 
az üzemeltető saját fogyasztására szolgál; 
amelyek közül mindkettőt ugyanazon 
elosztási elvek szerint osztanak ki, mint 
amelyeket az I. mellékletben említett ipari 
tevékenységre alkalmaznak.

Ahol azonban egy termelési 
folyamatból származó gázhulladékot 
üzemanyagként használnak, 
valamennyi kibocsátási egységet 
ingyenesen kell kiosztani a hulladék 
gázt előállító berendezés 
üzemeltetőjének az azon berendezésre 
alkalmazott ugyanazon kiosztási 
elvek mellett.

Or. en

Indokolás

Ipari folyamatokkal és maradványalapú villamos energiából termelt áram és hő 
környezetbarát energia ellátási megoldásokat képez ezen ipari folyamatokra.

A hulladékgázok használatából származó szén-dioxid elválaszthatatlanul össze van kötve az 
ezen gázokat termelő létesítményekkel, és ezért a termelő létesítményhez kell rendelni. Ez 
megfelel a COM (2003)830 dokumentum 92. pontjának. Megkönnyíti a referencia értékek 
kialakítását is, amelynek alkalmazása csökkenti a szénhasználatot, és ezáltal a hulladék gáz 
termelést. Ezzel szemben az árverezés túlzott terhet róna ezen létesítményekre, és 
visszatartana a hatékony hulladék gáz használattól.
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Módosítás 227
Dorette Corbey

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

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

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, kivéve az ipari hőfogyasztással 
kapcsolatban, vagy valamely ipari 
folyamatból származó maradványból 
termelt villamosenergiát; amelyek közül 
mindkettőt az 1. albekezdésben és a 7. 
bekezdésben említett ugyanazon 
végrehajtási intézkedések alaján kell 
kiosztani, mint amelyeket a fő ipari 
folyamatra alkalmaznak.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt években az ipar beruházásokat hajtott végre a villamos energia és hő (CHP), illetve 
a helyi ipari maradványokból származó energia magashatékony termelésébe. A jelenlegi 
javaslat feltételezi, hogy minden villamos energiát ugyanazon kiosztási elvek alapján kell 
elbírálni, mivel állítólag egyetlen villamos energia van. Ez egy félreértelmezés. az ipari 
folyamatokkal kapcsolatban termelt villamos energiát és hőt ezen folyamatok keresletének 
kielégítésére hozzák létre. Az ipari energiatermelést az ezen ágazatra vonatkozó szabályok 
szerint kell kiosztani, mivel azok ezen ágazat alapvető részét képezik.
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Módosítás 228
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
Ahol egy termelési folyamatból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani az elkerülhetetlen 
gázt előállító berendezés üzemeltetőjének 
az azon berendezésre alkalmazott 
ugyanazon kiosztási elvek mellett.

Or. en

Indokolás

Az elkerülhetetlen folyamat gázok befogása és utólagos használata növeli az erőforrás 
hatékonyságot, és ezáltal átfogó szén-dioxid kibocsátás csökkentéshez járul hozzá.

Módosítás 229
Paul Rübig

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

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

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a 2021-ben kezdődő időszakot 
követő fenti intézkedéseket felülvizsgálja 
annak érdekében, hogy ingyenes 
kiosztásra csak akkor kerülhessen sor, ha 
az az egyezményre figyelemmel teljes 
mértékben indokolt.
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Or. en

Indokolás

A kiosztási szabályokat (korlátozás meghatározása, valamint ingyenes kiosztás) nem szabad a 
folyamatban lévő kereskedelmi időszakban megváltoztatni. Ez aláásná a befektetők 
valamennyi számítását és kockázatkezelési stratégiáját. A tervezési biztonság alapvető 
fontosságú. Egy adott időszakon belül stabilnak kell maradnia a „játékszabályokat” kimondó 
előzetes elvnek.

Módosítás 230
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
1a. Létesítmények, függetlenül attól, hogy 
externalizálták őket, azonos elbánásban 
részesülnek a kibocsátás egységek 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslatból olyan ösztönzők merítése érdekében, amelyek piaci torzulásokhoz 
vezetnek és növelik a kibocsátást is. Alapvetően fontos, hogy az irányelv szövege tükrözze a 
számos ágazat tevékenységeinek "kiszervezését".

Módosítás 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
1a. Létesítmények, függetlenül attól, hogy 
externalizálták őket, azonos elbánásban 
részesülnek a kibocsátás egységek 
tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslatból olyan ösztönzők merítése érdekében, amelyek piaci torzulásokhoz 
vezetnek és növelik a kibocsátást is. Alapvetően fontos, hogy az irányelv szövege tükrözze a 
számos ágazat tevékenységeinek "kiszervezését".

Módosítás 232
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
1a. Azoknak az ágazatoknak 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, a kibocsátási egységek 
legmagasabb mennyiségét osztják ki a 
villamos energia árakban megjelenő szén-
dioxid költségre. Ez a kiosztás azon 
létesítmények átlagos éves szinten 
meghatározott villamos energia 
fogyasztásán és a tipikus határköltségre 
épülő árképzés energia termelés várt szén-
dioxid költség áthárulásán alapul, és a 
közvetlen kibocsátások ingyenes kisztásán 
felül kell történniük, a 9. cikk szerinti 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének 
megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid villamos energiára gyakorolt árjelzése különösen a sok villamos energiát 
igénylő termelési folyamatokra vált ki hatást. Ha ezek az ezen közvetett szén-dioxid 
kibocsátások által kiváltott nemzetközi verseny alá esnek, fenn fog állni a kockázata, hogy a 
verenyképesség visszaszorul mindenfajta környezetvédelmi előny nélkül.
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Módosítás 233
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
1a. Azoknak az ágazatoknak 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, a kibocsátási egységek 
legmagasabb mennyiségét osztják ki a 
villamos energia árakban megjelenő szén-
dioxid költségre. Ez a kiosztás azon 
létesítmények átlagos éves szinten 
meghatározott villamos energia 
fogyasztásán és a tipikus határköltségre 
épülő árképzés energia termelés várt szén-
dioxid költség áthárulásán alapul, és a 
közvetlen kibocsátások ingyenes kisztásán 
felül kell történniük, a 9. cikk szerinti 
kibocsátási egységek teljes mennyiségének 
megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid villamos energiára gyakorolt árjelzése különösen a sok villamos energiát 
igénylő termelési folyamatokra vált ki hatást. Ha ezek az ezen közvetett szén-dioxid 
kibocsátások által kiváltott nemzetközi verseny alá esnek, fenn fog állni a kockázata, hogy a 
verenyképesség visszaszorul mindenfajta környezetvédelmi előny nélkül.

Módosítás 234
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 2 és 3 bekezdések
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 
üvegházhatású gázok elkülönítését 
szolgáló létesítmények, az üvegházhatású 
gázok szállítására szolgáló csővezetékek és 
az üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az árverezési folyamat a valaha tartott legnagyobb globális szinten zajló árverés lesz. 
Rendkívül fontos, hogy mindenkor fenntartsanak a kibocsátási egységeknek egy likvid piacot, 
és hogy a piac esetleges nem megfelelő működése kiküszöbölésre kerül. Ezért szükség van egy 
bevezető időszakra annak támogatása érdekében, hogy a villamosenergia-piac megfelelően 
átalakuljon az árverezés fázisává, illetve, hogy a termeléskapacitás és a villamosenergia árak 
negatív hatásait korlátozzák, valamint annak elkerülésére, hogy Európán belül az 
energiaárak átal okozott piaci torzulások következzenek be a nemzeti iparágak területén.

Módosítás 235
Angelika Niebler

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

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

részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
energiatermelő létesítményeken kívül 
termelt villamosenergia, az üvegházhatású 
gázok elkülönítését szolgáló létesítmények, 
az üvegházhatású gázok szállítására 
szolgáló csővezetékek és az üvegházhatású 
gázok tárolóhelyei.

Or. de

Indokolás

A fizetés ellenében történő kiosztást olyan villamos energia termelésre kell korlátozni, amelyet 
nem energitermelés során állítanak elő annak érdekében, hogy ne keletkezzen további teher a 
villamos energia termelés ezen leghatékonyabb formáján, és hogy assák alá a különböző 
országokban működő CHP segítő mechanizmusokat.

Módosítás 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

2. A létesítményeknek kiosztják a várt 
átlagos éves termelési mennyiség 
aritmetikus termékének, a létesítmény 
vonatkozó referencia értékének megfelelő 
számú kibocsátási egységet, valamint a 
kiadás óta eltelt kiosztási időszakon belüli 
naptári évek számát. Amennyiben a 
termelési mennyiség egy adott naptári 
évben eltér a várt éves termeléstől, az 
üzemeltető a termelés csökkenése esetén a 
következő év április 30-áig visszaadja azt a 
számú kibocsátási egységet az adott 
hatóságnak, ami a termelési 
mennyiségnek az üzemnek kiosztott 
referencia értékével való szorzatából 
adódik. A termelés növekedése esetén az 
adott hatóság kérelmet követően és a 
következő év április 30-áig kiosztja a 
további kibocsátási egységeket ugyanezen 
számítás alapján. A referencia értékeket a 
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23. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. Figyelembe kell venniük az 
adott üzemek műszaki csökkentési 
potenciálját. A műszakilag elkerülhetetlen 
folyamattal kapcsolatos kibocsátásokat 
nem veszik figyelembe a referencia érték 
meghatározásakor. Ugyanez vonatkozik 
az elkerülhetetlen hulladékgázokra. Ahol 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani a hulladék gázt 
előállító berendezés üzemeltetőjének az 
azon irányelvre alkalmazott ugyanazon 
kiosztási elvek mellett.

Or. en

Indokolás

A kiosztásnak díjmentesnek kell lennie az EU-szerte alkalmazott referencia érték szerint a 
tényleges termelésnek megfelelő utólagos kiigazítással. Ez a kiosztási módszer hatásos 
éghajlat változás elleni eszközt kínál az egész gazdaság számára hatékony költség mellett. Ezt 
a kiosztási modellt az új (2) bekezdésben hajtják végre.

Módosítás 237
Erika Mann

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

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

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
energiatermelő létesítményeken kívül 
termelt villamosenergia, az üvegházhatású 
gázok elkülönítését szolgáló létesítmények, 
az üvegházhatású gázok szállítására 
szolgáló csővezetékek és az üvegházhatású 
gázok tárolóhelyei.

Or. de
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Indokolás

Lásd az indokolást, 1. cikk – 8. bekezdés - 1. pont.

Módosítás 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, kivéve a 
villamos energiát az ipari folyamatok 
melléktermékeként vagy a 10a cikk (7) és 
(8) bekezdésével összhangban önellátásra 
használók,  az üvegházhatású gázok 
elkülönítését szolgáló létesítmények, az 
üvegházhatású gázok szállítására szolgáló 
csővezetékek és az üvegházhatású gázok 
tárolóhelyei.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázására, hogy az energia igényes iparágak önellátását a rendszer szempontjából 
nem kell villamos energia termelőként kezelni; eltérően kell kezelni a haszontermeléstől, mivel 
annak végfelhasználójának versenyképes helyzete teljesen eltér egy adott hasznosságtól.

Módosítás 239
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban a 
villamosenergia-termelők, az 

2. A (3) bekezdésre is figyelemmel nem 
részesülhetnek ingyenes kiosztásban az 
energiatermelő létesítményeken kívül 
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üvegházhatású gázok elkülönítését szolgáló 
létesítmények, az üvegházhatású gázok 
szállítására szolgáló csővezetékek és az 
üvegházhatású gázok tárolóhelyei.

termelt villamosenergia, az üvegházhatású 
gázok elkülönítését szolgáló létesítmények, 
az üvegházhatású gázok szállítására 
szolgáló csővezetékek és az üvegházhatású 
gázok tárolóhelyei.

Or. de

Indokolás

Az ingyenes kiosztást az energiatermelő létesítményekben termelt villamos energia termelésre 
kell korlátozni azért, hogy ne ássák alá a különböző országokban működő CHP segítő 
mechanizmusokat.

Módosítás 240
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Indokolás

Szükség van az energia ágazatban az árverezés fokozatos bevezetésére, mint ahogy arra más 
ágazatok esetében is javaslat született; 2013-ban 80%-ot kell kezdetben elérnie az ingyenes 
kiosztásnak, míg a 100%-os árverezési arányt csak 2020-ban szükséges elérni. A fokozatos 
árverezés lehetővé fogja tenni az energiahatékonyságot, a villamos energia termelést pedig az 
új IPPC irányelv által táplált magasabb kereslethez igazítja.
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Módosítás 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Indokolás

Szükség van az energia ágazatban az árverezés fokozatos bevezetésére, mint ahogy arra más 
ágazatok esetében is javaslat született; 2013-ban 80%-ot kell kezdetben elérnie az ingyenes 
kiosztásnak, míg a 100%-os árverezési arányt csak 2020-ban szükséges elérni. Ennek fő oka, 
hogy az uniós energiapiac nincs teljesen összeolvadva. A meglévő elszigetelt piacok 
megakadályozzák azt, hogy az energia termelésben a 100%-os árverezés hatásának 
semlegesítéséhez szükséges kapacitást átvigyék. Továbbá a fokozatos árverezés lehetővé fogja 
tenni az energiahatékonyságot, a villamos energia termelést pedig az új IPPC irányelv által 
táplált magasabb kereslethez igazítja.

Módosítás 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
2a. Ha egyes termékekre vagy 
folyamatokra nem határoztak volna meg 
referencia értékeket a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálattal 
egybekötött szabályozási eljárással 
összhangban, az adott létesítménynek a 
második uniós ETS kereskedelmi 
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időszakra vonatkozó éves átlag kiosztás 
szerint osztanak ki kibocsátási egységeket, 
amit a 9. cikkel összhangban korrigálnak 
a lineáris együtthatóval. Figyelembe kell 
venniük az adott üzemek műszaki 
csökkentési potenciálját.
Abban az esetben, ha a termékek vagy 
folyamatok nem estek a második uniós 
ETS kereskedelmi időszakba,  kibocsátási 
jogok korábbi kibocsátások alapján 
történő átengedése (grandfathering) 
érvényes.

Or. en

Indokolás

Fel kell tételezni, hogy a referenciaértékeket általában egyelőre nem lehetne meghatározni 
valamennyi termékre és folyamatra. Ez lehet a helyzet olyan különösen megkülönböztetett 
termékek esetében, amelyek az ETS alapján a kibocsátások kis részét teszik ki. Az ilyen 
üzemeknek a grandfathering megközelítés szerint kell megadni saját szén-dioxid kibocsátási 
egységeiket.

Módosítás 243
Angelika Niebler

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

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

3. A 2004/8/EK irányelv értelmében vett
energiatermelő létesítményeknek a 
kibocsátási egységeket ingyenesen osztják 
ki a szokásos Európa-szerte érvényes 
referencia értékek alapján. A kibocsátási 
egységeket harmonizált eljárás részeként 
állítják ki és ellenőrzik.
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Or. de

Indokolás

Az energiatermelő létesítmények a villamos energia termelés leghatékonyabb formája. Ebből 
az okból még ösztönzik is őket számos tagállamban. A (3) bekezdés rendelkezéseinek 
formájában megjelenő teher közvetlenül ezen támogatási erőfeszítéssel helyezkedne szembe.

Módosítás 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. Függetlenól attól, hogy villamos 
energiával kombinálva termelik-e, az ipari 
használatra szállított hő ingyenes 
kibocsátási egységeket kap az érintett ipari 
ágazatoknak kiosztott ingyenes kibocsátási 
egységek arányában.

Függetlenül attól, hogy a villamos 
energiával kombinálva termelik-e, a 
környezetvédelmi állami támogatásról 
szóló iránymutatásoknak megfelelő, 
távhőellátó rendszer használatra szállított 
hő ingyenes kibocsátási egységeket kap 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében 
azon egyéb termelők viszonylatában, 
amelyek nem tartoznak az uniós ETS alá.   

Or. en

Indokolás

A hőtermelésre megfelelő és világos szabályoknak kell vonatkozniuk. Ez a szöveg lehetővé 
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tenné, hogy ne legyen semmilyen diszkrimináció az ipari ágazatban osztályozott 
„externalizált” energiatermelés és „belső” termelés között.

A távfűtés a kibocsátás csökkentés egyik fontos eszköze, annak fő konkurenciáját azonban az 
uniós ETS alá nem tartozó egyéni fosszilis tüzelőanyaggal működő bojlerek jelentik. A káros 
hatású és kibocsátást növelő gazdasági ösztönzők elkerülése érdekében a távfűtési 
létesítmények ingyenes kiosztásra legyenek jogosultak.

Módosítás 245
Werner Langen

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

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

3. A 2004/8/EK irányelv értelmében vett
energiatermelő létesítményeknek a 
kibocsátási egységeket ingyenesen osztják 
ki a szokásos Európa-szerte érvényes 
referencia értékek alapján. A kibocsátási 
egységeket harmonizált eljárás részeként 
állítják ki és ellenőrzik.

Or. de

Indokolás

Az energiatermelő létesítmények a villamos energia termelés leghatékonyabb formája. Ebből 
az okból még ösztönzik is őket számos tagállamban. A (3) bekezdés rendelkezéseinek 
formájában megjelenő teher közvetlenül ezen támogatási erőfeszítéssel szembe helyezkedne.
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Módosítás 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. A 2004/8/EK irányelvben 
maghatározott magashatékonyságú 
kapcsolt hő és energiaüzemek (CHP)
számára időkorlát nélkül ingyenes
kibocsátási egységeket kell adni energia és 
hőteremelésükhöz egy referencia érték 
alapján.

Or. en

Indokolás

CHP az éghajlat védelem egyik sarokköve. A 2004/8/EK irányelv megköveteli és támogatja a 
magashatékonyságú CHP fenntartását és bővítését. Kontraproduktív lennetovábbi terheket 
bevezetni az árverezés eredményeképpen. Sok esetben a CHP üzemek adott MS támogatása 
nem lenne képes a kívánt eredményeket szállítani, a jelenlegi CHP-ből származó termelés 
csökkenne, a jövőbeli bővülést nem lehetne megvalósítani.  Ahhoz, hogy a villamos energia
teremlőknek az árverezés legyen az elvi kiosztási mechanizmus, a CHP árverezés alóli 
kivétele támogatja az éghajlat védelmet.

Módosítás 247
Erika Mann

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

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

3. Azon energiatermelő üzemeknek, 
amelyek a 2004/8/EK irányelvben 
meghatározott energiatermelést 
használnak, a kibocsátási egységeket 
ingyenesen osztják ki az Európa-szerte 
érvényes referencia értékek alapján.

Or. de

Indokolás

Lásd az indokolást, 1. cikk – 8. bekezdés - 1. pont.

Módosítás 248
Dragoş Florin David

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

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

3. A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban
részesülnek. Ingyenes kibocsátási 
egységeket adnak a távhő rendszerek 
számára energiát és hőt teremlő 
energiatermelő létesítményekben történő 
energiatermelésre és az ezen létesítmény 
saját fogyasztására termelt villamos 
energia termelés tekintetében. 2013-tól 
kezdődően minden évben az e 
létesítmények számára e hőtermelés 
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tekintetében kiosztott kibocsátási egységek 
mennyiségét a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

Or. en

Indokolás

A szövegnek világosnak kell lennie azon helyzetek megjelölésekor, amelyek ingyenes 
kiosztásra jogosultak. Emellett a hatóságoknak támogatniuk kell azon energiatermelő 
létesítményeket, amelyek energiát szállítanak a DHS-nek (távhő ellátó rendszereknek), mivel 
támogatják az erőforrások fenntartható használatát, valamint az éghajlat változás elleni 
harcot, illetve hogy a közszolgáltatások a népesség többsége számára anyagilag vállalhatók 
legyenek.

Módosítás 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Ingyenes kiosztást kap a referencia 
érték módszer hő hőtermelés tekintetében
történő használata a 2004/8/EK irányelv 
értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés révén az energia 
létesítményekre és a távhő termelőkre
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Egyes országokban a hőkereslet több, mint 50%-át távfűtéssel szállítják, ami sok tagállamban 
fontos. Minden olyan kötelezettség, amelyet erre az ágazatra rónak a kibocsátási egységek 
megvásárlására, a hőárak növekedését okozhatja, és ezáltal nem kívánatos társadalmi és 
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környezeti következményeket idézhet elő. Fennáll a kockázata, hogy a háztartásoka hővel 
táplált drágább hálózatot felváltanák kevésbé szigorú kibocsátás-ellenőrzés alá tartozó 
egyéni széntüzeléssel.

Módosítás 250
Dorette Corbey

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

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

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

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a különböző tagállaamokban eltérő rendszerek legyenek a 
hőtermelés kiszosztására, az új irányelvnek közös, harmonizált uniós szabályokat kell 
létrehoznia a hőtermelésnek jutatott ingyenes kiosztásra, ami a hő és energia 
magashatékonyságú energiatermelése (CHP) támogatásának formájaként fogható fel.

Módosítás 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
3. A villamosenergia-termelők az általuk a 
2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés révén, 
gazdaságilag indokolt módon, kereslet 
kielégítése céljából folytatott hőtermelés 
tekintetében – a más hőtermelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében – ingyenes kiosztásban
részesülhetnek. 2013-tól kezdődően 
minden évben az e létesítmények számára 
e hőtermelés tekintetében kiosztott 
kibocsátási egységek mennyiségét a 9. 
cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

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

Or. en

Indokolás

Hatékonyan, kapcsolt hővel és energiával, a forrástól függetlenül termelt hőnek környezeti 
előnyei vannak, és ezért ösztönözni kell őket. 

Módosítás 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 4 és 5 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell 

törölve
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alkalmazni.
5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy az említett létesítmények minden egyes létesítményre vonatkoznak, vagy a 
létesítmények egy fajta csoportjára. Az sem világos, hogy mire kell alkalmazni a korrekciós 
tényezőt és milyen célból. A szénszivárgás kockázatának megfelelő kezelése érdekében a a 
referencia értékek alkalmazásával számított kibocsátási egységek mennyiségét teljes 
egészében ki kell osztani. A 10a cik (1) és (7) bekezédésnek kombinációja írja ezt elő, és ezért 
a 10a cikkének (4) és (5) bekezdése nem létfontosságú.

Módosítás 253
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 4 és 5 bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 

4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
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származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. A korrekciós 
tényezőt akkor kell alkalmazni, ha 
szükséges az (1)-(3) bekezdésekkel 
összhangban meghatározott 
mennyiségeknek való megfeleléshez és a 
9. cikk szerinti kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani. A korrekciós 
tényezőt akkor kell alkalmazni, ha 
szükséges az (1)-(3) bekezdésekkel 
összhangban meghatározott 
mennyiségeknek való megfeleléshez és a 
9. cikk szerinti kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A referencia értékek kialakítása során felhasznált erőforrások igazolására és tekintettel azok 
nagyra törő természetére, szükséges a kiosztást elvégezni az ezen referencia értékek 
alkalmazásával számított kibocsátási egységek mennyiségét. Az ezen bekezdések átlal 
megjelölt ágazati korlátozás túllépését az árverésre bocsátott mennyiségekből kell fedezni, a 
többleteket pedig át kell tenni az árverési mennyiségbe. Az első esetben az árverésre bocsátott 
kibocsátási egységek csökkentését a kereslet csökkentésével érik el, ezáltal várható, hogy a 
kibocsátási egység árak nem nőnek. Annak egyértelművé tétele, hogy tiszteletben tartják az 
ETS korlátozást.
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Módosítás 254
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülő 
létesítmények részére kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. A korrekciós 
tényezőt akkor kell alkalmazni, ha 
szükséges az (1)-(3) bekezdésekkel 
összhangban meghatározott 
mennyiségeknek való megfeleléshez és a 
9. cikk szerinti kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A referencia értékeknek kell a fő kiosztási módszerré válnia. A korábbi kibocsátások csak 
akkor válhatnak az ingyenes kiosztás korlátjává, ha nem alakítanak ki referencia értékeket.

Módosítás 255
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 

4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
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kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

kiosztásban részesülő létesítmények 
részére a közvetlen kibocsátásokra
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet a 
közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére a közvetett kibocsátásokra 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet 
a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az európai, Közösségen belüli 
villamos energia termelésből származó 
kibocsátás a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban képviselt. Szükség esetén 
korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az ipari CHP-üzemekben ipari használatra szolgáló villamos energiát és hőt egyaránt 
ingyenes kiosztásban kell részesíteni az uniós célkitűzésekkel összhangban annak 
biztosítására, hogy e hatékony technológia elé ne gördüljenek akadályok (CHP irányelv): 
Ezért a (3) bekezdést módosítani kell.

Módosítás 256
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ellenőrzött kibocsátás a 
2005-től 2007-ig terjedő időszakban 
képviselt. Szükség esetén korrekciós 
tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 257
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. Szükség 
esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

4. A 2013-ban működő és a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszakra vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülő létesítmények 
részére kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség kiszámításának alapját képező 
maximális kibocsátásiegység-mennyiség 
legfeljebb akkora százalékos részarányt 
képviselhet a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az ezen létesítményekből 
származó kibocsátás a 2005-től 2007-ig 
terjedő időszakban képviselt. A korrekciós 
tényezőt akkor kell alkalmazni, ha 
szükséges az (1)-(3) bekezdésekkel 
összhangban meghatározott 
mennyiségeknek való megfeleléshez és a 
9. cikk szerinti kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en
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Indokolás

A referencia értékek kialakítása során felhasznált erőforrások igazolására és tekintettel azok 
nagyra törő természetére, szükséges a kiosztást elvégezni az ezen referencia értékek 
alkalmazásával számított kibocsátási egységek mennyiségét. Az ezen bekezdések által 
megjelölt ágazati korlátozás túllépését az árverezés bocsátott mennyiségekből kell fedezni, a 
többleteket pedig át kell tenni az árverési mennyiségbe.

Módosítás 258
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített 
kibocsátásadatokkal igazolt 
összmennyiségnél. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani. A korrekciós tényezőt akkor kell 
alkalmazni, ha szükséges az (1)-(3) 
bekezdésekkel összhangban 
meghatározott mennyiségeknek való 
megfeleléshez és a 9. cikk szerinti 
kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A korrekciót arra kell alkalmazni, hogy felső határt szabjanak az ingyenes kiosztásnak a 
referencia szinten.
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Módosítás 259
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére a 
közvetlen kibocsátásokra kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

A csak 2013-tól kezdődően a közösségi 
rendszerben szereplő ingyenes kiosztásban 
részesülő létesítmények részére a közvetett 
kibocsátásokra kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség legfeljebb 
akkora százalékos részarányt képviselhet 
a közösségi kibocsátásiegység-
mennyiségből, amekkora százalékos 
részarányt az európai, Közösségen belüli 
villamos energia termelésből származó 
kibocsátás a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban képviselt. Szükség esetén 
korrekciós tényezőt kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az ipari CHP-üzemekben ipari használatra szolgáló villamos energiát és hőt egyaránt 
ingyenes kiosztásban kell részesíteni az uniós célkitűzésekkel összhangban annak 
biztosítására, hogy e hatékony technológia elé ne gördüljenek akadályok (CHP irányelv): 
Ezért a (3) bekezdést módosítani kell.

Adlib Express Watermark



PE409.397v01-00 104/105 AM\730636HU.doc

HU

Módosítás 260
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal 
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani. A korrekciós 
tényezőt akkor kell alkalmazni, ha 
szükséges az (1)-(3) bekezdésekkel 
összhangban meghatározott 
mennyiségeknek való megfeleléshez és a 
9. cikk szerinti kibocsátási egységek teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en

Indokolás

A referencia értékek kialakítása során felhasznált erőforrások igazolására és tekintettel azok 
nagyra törő természetére, szükséges a kiosztást elvégezni az ezen referencia értékek 
alkalmazásával számított kibocsátási egységek mennyiségét. Az ezen bekezdések átlal 
megjelölt ágazati korlátozás túllépését az árverezés bocsátott mennyiségekből kell fedezni, a 
többleteket pedig át kell tenni az árverési mennyiségbe.
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Módosítás 261
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2005-től 2007-ig terjedő 
időszakban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal
igazolt összmennyiségnél. Minden ezt 
követő évben az e létesítmények részére 
összesen kiosztott kibocsátásiegység-
mennyiséget a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel ki kell igazítani.

5. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények részére 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
kiszámításának alapját képező maximális 
kibocsátásiegység-mennyiség nem lehet 
nagyobb a 2008-ban e létesítmények által 
kibocsátott, hitelesített kibocsátásadatokkal
történeti összmennyiségnél, vagy az ezen 
létesítmények 2008-2010 közötti 
átlagkibocsátásánál. Minden ezt követő 
évben az e létesítmények részére összesen 
kiosztott kibocsátásiegység-mennyiséget a 
9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Sok esetben nem állnak rendelkezésre a 2005-2007 közötti kibocsátás történeti kibocsátási 
adatai, és nincs kötelezettség arra, hogy az ilyen adatokat a 2013-tól a közösségi rendszerben 
szereplő valamennyi létesítményre tárolják, ezért 2008-tól kezdődően lesz kivitelezhető az 
igazolt adatok szolgáltatása.
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