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Módosítás 262
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6) Az új kibocsátók az árverésre 
előirányzott költségvetésből részesülnek 
kiosztásban. A kiosztásra a meglévő 
létesítményekkel analóg módon kerül sor.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

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

Or. de

Indokolás

Nincs szükség külön tartalékra az új létesítmények számára, mivel a tagállamok egyébként is 
rendelkeznek az árverésre előirányzott kibocsátásiegység-költségvetéssel, amelyből sor 
kerülhet az új kibocsátók számára történő kiosztásra. Ezenkívül az új létesítmények 
költségvetését nem szabadna korlátozni, mivel éppen az új létesítmények szavatolják a 
hatékonyságnövekedést. A megfelelő beruházásokat éppen ezért, valamint iparpolitikai 
szempontból sem szabadna a kibocsátási egységek vásárlásának kényszere miatti terhekkel 
akadályozni.
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Módosítás 263
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az új kibocsátók az árverésre 
előirányzott költségvetésből részesülnek 
kiosztásban. A kiosztásra a meglévő 
létesítményekkel analóg módon kerül sor.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.
Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki 
ingyenesen kibocsátási egység.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség külön tartalékra az új létesítmények számára, mivel a tagállamok egyébként is 
rendelkeznek az árverésre előirányzott kibocsátásiegység-költségvetéssel, amelyből sor 
kerülhet az új kibocsátók számára történő kiosztásra. Ezenkívül az új létesítmények 
költségvetését nem szabadna korlátozni, mivel éppen az új létesítmények szavatolják a 
hatékonyságnövekedést. A megfelelő beruházásokat éppen ezért, valamint iparpolitikai 
szempontból sem szabadna a kibocsátási egységek vásárlásának kényszere miatti terhekkel 
akadályozni.

Módosítás 264
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 265
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.

A kiosztandó mennyiséget a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani,
a 2004/8/EK irányelvben meghatározott 
nagy hatékonyságú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelést végző 
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létesítmények kivételével. 

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EU teljesíthesse igen ambiciózus általános ETS kibocsátási kvótáját, 
szükséges lesz a bővítés számos kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést végző 
létesítményben, mivel azok jelentős mennyiségű elkülönült hőtermelést váltanak ki és ezzel a 
CO2 kibocsátás mintegy 10-30%-át előzik meg. Fontos, hogy az új létesítményekbe történő 
befektetéseket ösztönözzük és a meglévő rendszerekkel azonosan kezeljük.

Módosítás 266
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari termelő 
folyamatokból keletkező hulladékgázokból 
előállított villamos energia kivételével.
Amennyiben a termelési folyamatból 
származó hulladékgázt fűtőanyagként 
használják fel, azon létesítmény 
üzemeltetőjének kell kibocsátási 
egységeket juttatni, amely a hulladékgázt 
termeli, az e létesítményre vonatkozó 
kiosztási elvekkel megegyező elvek szerint.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázokat közvetlenül előállításuk után fel kell 
használni. Hatékony hasznosításuk biztosítása érdekében e gázok felhasználása esetében 
maximális rugalmasságot kell lehetővé tenni. A termelési folyamatokból származó 
hulladékgázok villamosenergia-termelési célú felhasználása hozzájárul az erőforrások 
megőrzéséhez és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen különleges körülmények mellett 
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termelt villamos energiát ki kell zárni az árverésből.

Módosítás 267
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelőknek nem adható 
ingyenesen kibocsátási egység.

Or. en

Indokolás

Az ipar helyszíni villamosenergia-termelését ingyenes kibocsátási egységekkel meg kell 
tartani, mert az autógyártók CO2 költségei a szén-dioxid-kibocsátásából eredő költségek 
jelentős részét fogják kitenni, ami hatással lesz a következményes kibocsátás kérdésére.

Módosítás 268
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ösztönzők nélkül nem lesz elegendő hajtóerő az új befektetésekhez. Ennek eredményeként 
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hosszabb ideig fognak üzemelni a régi és kevésbé hatékony, magasabb CO2-kibocsátású 
létesítmények. A politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy veszélyeztessék a 
meghirdetett projektekkel kapcsolatos befektetésekre szánt milliárdokat. (A DENA 
közelmúltban kiadott tanulmánya és több új erőműprojekt leállítása egyértelmű bizonyíték 
erre a tényre).

Módosítás 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 270
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 271
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Szükséges az árverés energiaágazatban történő fokozatos bevezetése, ahogyan arra más 
ágazatok tekintetében is javaslat született, a 2013. évi 80%-os ingyenes kiosztástól alig 2020-
ra elérve a 100%-os árverezést. Ennek fő indoka, hogy az EU energiapiaca nem teljesen 
egyesített. A létező elszigetelt piacok megakadályozzák a villamosenergia-termelésben a 
100%-os árverezés hatásának semlegesítéséhez szükséges kapacitásátadást. Emellett az 
árverezés fokozatos térnyerése lehetővé fogja tenni az energiahatékonyság javítását és 
hozzáigazítja a villamosenergia-termelést az új IPPC irányelv által vezérelt magasabb
kereslethez.

Módosítás 272
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari 
hőfogyasztással kapcsolatban vagy 
valamely ipari folyamat 
maradékanyagaiból termelt villamos 
energia kivételével, amelyeket egyaránt az 
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(1) bekezdés első albekezdésében és a (7) 
bekezdésben említett, a fő ipari folyamatra 
alkalmazott végrehajtási intézkedések 
szerint osztanak ki.

Or. en

Módosítás 273
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari termelő 
folyamatokból keletkező hulladékgázokból 
előállított villamos energia kivételével.
Amennyiben a termelési folyamatból 
származó hulladékgázt fűtőanyagként 
használják fel, azon létesítmény 
üzemeltetőjének kell egységeket juttatni, 
amely a hulladékgázt termeli, az e 
létesítményre vonatkozó kiosztási elvekkel 
megegyező elvek szerint.

Or. en

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú 
felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. 
Az ilyen sajátos körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverezésből. 
Az ilyen gázok fenntartható használata akkor garantálható a legjobban, ha az ilyen gázok 
gyártója viszonyított kibocsátási egységekben részesül, és ha ezt az ilyen elkerülhetetlen gázok 
gyártójának megfelelő létesítményeire alkalmazott kiosztási módszerrel azonos módszerrel 
végzik el.
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Módosítás 274
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 – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari 
hőfogyasztással kapcsolatban vagy 
valamely ipari folyamat 
maradékanyagaiból termelt villamos 
energia kivételével, feltéve, hogy az az 
előállító saját fogyasztására szolgál; és 
amelyeket az 1. mellékletben említett 
módon az adott ipari tevékenységre 
vonatkozó kiosztási elvekkel azonos elvek 
szerint osztanak ki.

Amennyiben azonban a termelési 
folyamatból származó hulladékgázt 
fűtőanyagként használják fel, 
ingyenesen kell kiosztani minden 
kibocsátási egységet azon létesítmény 
üzemeltetőjének, amely a 
hulladékgázt termeli, az e 
létesítményre vonatkozó kiosztási 
elvekkel megegyező elvek szerint.

Or. en

Indokolás

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Módosítás 275
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység. Az árverezés nem 
vonatkozik a termelési folyamatokból 
származó elkerülhetetlen 
maradékanyagok és elkerülhetetlen 
gázokból azzal a céllal előállított villamos 
energiára, hogy ugyanazt a mennyiségű 
villamos energiát a gázt termelő 
létesítményen belül használják fel.

Or. en

Indokolás

Ha a termelési folyamatokból elkerülhetetlenül létrejövő anyagok nem válnak hulladékká, 
hanem azokat villamosenergia-termelés céljára felhasználják, ez hozzájárul az erőforrások 
megőrzéséhez és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Az ilyen sajátos körülmények között 
előállított villamos energiát ki kell zárni az árverezésből.

Módosítás 276
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Új kibocsátóknak olyan villamosenergia-
termelés céljából, amely

1. nem kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésen vagy
2. ipari termelési folyamatokból származó 
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hulladékkészítményekből való 
energiatermelésen alapul,
nem osztható ki ingyenesen kibocsátási 
egység.

Or. de

Indokolás

Lásd az 1. cikk 1) pontjához tartozó indokolást.

Módosítás 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. június 30-ig 
közzéteszi az új kibocsátók, valamint az 
ipari eszközök – összevonások, bezárások, 
átvitelek az EU-ban - optimalizálásának 
megfelelő, harmonizált támogatási 
szabályokat, amelyeket a 23. cikk (3) 
bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint 
dolgoztak ki és fogadtak el.

Or. fr

Indokolás

Az új kibocsátóknak szóló kiosztási szabályokat, a bezárásokra és a bezárt üzem kvótáinak 
egy másik EU-n belüli üzem felé történő átvitelére vonatkozó szabályokat, valamint az 
összevonásokra vonatkozó rendelkezéseket közösségi szinten kell meghatározni, a már 
meglévő létesítmények ingyenes kiosztási szabályainak megállapításával egy időben.
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Módosítás 278
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A (6) bekezdésben meghatározott 
tartalékból kibocsátási egységeket 
kérhetnek azok a létesítmények, 
amelyeknek termelése átlagosan évi 18%-
nál magasabb mértékben emelkedett a 
folyó kereskedési időszak második naptári 
éve és azon referenciaévek között, 
amelyek termelési adatait a kiosztáshoz 
felhasználták.

Or. en

Indokolás

Az újonnan (a 11. cikkben említett jegyzék benyújtása előtt) épült létesítmények azzal a 
problémával szembesülnek, hogy a kiosztási (hivatkozási rendszer) folyamat alapjául szolgáló 
referenciaévekben már léteztek és a 11. cikk szerinti jegyzék benyújtásának hatálya alá 
tartoznak, de követik a termelés állandó növelésére vonatkozó bevezetési terveket. Az ilyen 
létesítményeknek egyértelmű jogalappal történő méltányos kiosztás lehetővé tétele érdekében 
be kell vezetni egy szabályt a létesítményekre is (az ETS légi jármű üzemeltetőinek közös 
állásfoglalása szerint).

Módosítás 279
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 –7 és 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 

7. Egy nemzetközi megállapodásig és a
10b. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a 
2013-ban és azt követően évente a (2) 
bekezdés hatálya alá nem tartozó 
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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.

létesítményeknek ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
100%-kal kell részesülnie, anélkül, hogy a 
kibocsátási egységek teljes mennyisége 
változna.

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.

Or. en

Indokolás

A gyártóipar általában erős nemzetközi versenynek van kitéve. Az árverezés nem kiszámítható 
kockázatokat kelt ezen iparágak és az EU teljes gazdasága számára, miközben nem járul 
hozzá az irányelv környezetvédelmi célkitűzéseihez. A korlát 21%-ban került meghatározásra 
és azt a rendelkezésre álló kibocsátási egységek mennyiségének fokozatos csökkentésével 
árverezéssel vagy anélkül is el fogják érni. Ezért egy nemzetközi megállapodás 
hatálybalépéséig a gyártóiparnak a hivatkozási rendszer alapján ingyenes kibocsátási 
egységeket kell kapnia, ami globális léptekben azonos versenyfeltételeket teremt a 
versenytársak között.

Módosítás 280
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 

(7) Az irányelv I. mellékletében felsorolt 
létesítmények tekintetében európaszerte 
egységes hivatkozási rendszert határoznak 
meg. Ezeket egy harmonizált eljárás 
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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.

keretében adják ki és ellenőrzik. A 
létesítmények e hivatkozási rendszer 
alapján 100%-ban ingyenes kiosztásban 
részesülnek. Ezen ingyenes kiosztás alól 
kivételt képeznek azok a létesítmények, 
amelyek nem kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termeléssel állítanak elő 
villamos energiát.

Or. de

Indokolás

Az Európára korlátozódó kibocsátáskereskedelemből esetlegesen adódó terheket a nemzetközi 
verseny nyomása miatt nem lehet a termékeken keresztül továbbhárítani. A termékek 
versenyképessége ezért veszélybe kerülne, következésképpen pedig áthelyeznék a termelést 
olyan országokba, ahol nincsenek az éghajlatvédelmi jogszabályokból eredő megfelelő terhek. 
Emiatt szükséges a terhek minimálisra csökkentése a tartós ingyenes kiosztás révén, amely 
olyan nagyra törő hivatkozási rendszeren alapulna, amelyek a műszaki lehetőségeket is 
figyelembe veszik.

Módosítás 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 282
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az irányelv 1. mellékletében felsorolt 
létesítmények tekintetében európaszerte 
egységes hivatkozási rendszert határoznak 
meg. Ezeket egy harmonizált eljárás 
keretében adják ki és ellenőrzik. A 
létesítmények e hivatkozási rendszer 
alapján 100%-ban ingyenes kiosztásban 
részesülnek. Az ilyen létesítmények 
számára történt teljes kiosztást 2013-tól 
kezdődően minden évben a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel ki kell igazítani.
Ezen ingyenes kiosztás alól kivételt 
képeznek azok a létesítmények, amelyek 
nem kapcsolt hő- és villamosenergia-
termeléssel állítanak elő villamos 
energiát.

Or. de

Indokolás

Az ipari termelőlétesítmények folyamatosan energiahatékonyságuk optimalizálására 
kényszerülnek, hogy helyt tudjanak állni a nemzetközi versenyben. Az Európára korlátozódó 
kibocsátáskereskedelemből esetlegesen adódó terheket a nemzetközi verseny nyomása miatt 
nem lehet a termékeken keresztül továbbhárítani.
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Módosítás 283
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A 2aa. mellékletben felsorolt 
létesítmények tekintetében az egész 
Közösségre érvényes 
teljesítményhivatkozási rendszereket
határoznak meg, harmonizált eljárás 
szerint. Az ingyenes kibocsátási egységek 
kiosztása e hivatkozási rendszereken fog 
alapulni.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek ambiciózus teljesítményhivatkozási rendszerek szerinti ingyenes 
kiosztása ugyanúgy biztosítja a kibocsátási célkitűzések elérését, mint az árverezés, jóval 
alacsonyabb költséggel. A legjobban teljesítőket jutalmazzák és nem kerülnek hátrányba 
nemzetközi versenytársaikhoz képest: az EU iparának versenyképessége megőrizhető a 
nemzetközi megállapodás eléréséig. A társaságok a piaci árra alapozzák azon döntéseiket, 
hogy CO2-kibocsátás csökkentését célzó befektetéseket hajtsanak-e végre vagy 
kötelezettségeik teljesítésére felhasználják CO2 kibocsátási egységeiket.

Módosítás 284
Esko Seppänen

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

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

7. A 2aa. mellékletben felsorolt 
létesítmények tekintetében az egész 
Közösségre érvényes 
teljesítményhivatkozási rendszereket
határoznak meg, harmonizált eljárás 
szerint. Az ingyenes kibocsátási egységek 
kiosztása e hivatkozási rendszereken fog 
alapulni.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek ambiciózus teljesítményhivatkozási rendszerek szerinti ingyenes 
kiosztása ugyanúgy biztosítja a kibocsátási célkitűzések elérését, mint az árverezés, viszont 
jóval alacsonyabb költséggel.

Módosítás 285
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
100%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje 
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évente – mindig azonos mennyiséggel 
– úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra 
elérje a nullát.

a 79%-ot.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi verseny problémát jelent minden ETS-iparág számára. Úgy tűnik, hogy csak a 
villamosenergia-termelők nincsenek nemzetközi versenynek kitéve. Ezért sürgetjük az 
ingyenes kiosztás részesedésének az időszak végéig történő fenntartását. Az ingyenes hányad 
csökkentésének nem szabad túllépnie a 9. cikk szerinti lineáris tényezőt, ami 21%-os 
csökkentést eredményez.

Módosítás 286
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont

2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből 
100%-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
a 9. cikkben előírt lineáris tényezővel ki 
kell igazítani. 

Or. de

Indokolás

Az ipar mindig is törekedett a termelőlétesítmények hatékonyságának növelésére, ahogyan ma 
is. Az önkéntesen vállalt intézkedések révén máris sikerült elérni a CO2-kibocsátás 
csökkentését. Annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe Európa mint ipari telephely, az 
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ingyenes mennyiség gazdaságilag indokolható csökkentését kell választani. Mivel a 9. cikkben 
előírt lineáris tényező önmagában is igen nagyra törő csökkentési cél, megmarad a 
kibocsátások további csökkentésének ösztönzése, és megmaradnak az új befektetések 
lehetőségei is.

Módosítás 287
Dominique Vlasto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. 2013-ban, majd azt követően minden 
évben a 28. cikkben meghatározottakhoz 
hasonló intézkedéseket tartalmazó 
nemzetközi megállapodás 
hatálybalépéséig a 2aa. mellékletben 
felsorolt ágazatokban működő 
létesítmények a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-ára ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

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

A Bizottság ezt követően ötévente vizsgálja 
felül a 2aa. mellékletben szereplő 
ágazatok tekintetében az ingyenes 
kibocsátási egységeket a 28. cikkben 
meghatározott kritériumokra figyelemmel.

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.

Annak áttekintésekor, hogy milyen 
intézkedéseket célszerű hozni a 2aa. 
mellékletben szereplő ágazatok 
tekintetében, a fentiek mellett figyelembe 
kell venni azokat az esetleges kötelező 
erejű ágazati megállapodásokat, amelyek 
globális szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és kötelező végrehajtási
intézkedéseket tartalmaznak.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A (8) és (9) bekezdés rendkívül összetett eljárásokat javasol. Az energiaigényes ágazatok 
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időközben bizonyítékokat szolgáltattak a Bizottságnak nemzetközi versenynek való kitettségük 
és a következményes kibocsátási kockázatuk tekintetében.
Mivel a kiosztásra vonatkozó intézkedések meghatározása a (7) bekezdés módosításával 
történik, az eredeti (8) és (9) bekezdés szövege egyaránt elavulttá válik és azt lecserélik.

Módosítás 288
Esko Seppänen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. 2013-ban, majd azt követően minden 
évben a 28. cikkben meghatározottakhoz 
hasonló intézkedéseket tartalmazó 
nemzetközi megállapodás 
hatálybalépéséig a 2aa. mellékletben 
felsorolt ágazatokban működő 
létesítmények a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-ára ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

A Bizottság ezt követően ötévente vizsgálja 
felül a 2aa. mellékletben szereplő 
ágazatok tekintetében az ingyenes 
kibocsátási egységeket a 28. cikkben 
meghatározott kritériumokra figyelemmel.

Annak áttekintésekor, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni a 2aa. 
mellékletben szereplő ágazatok 
tekintetében, a fentiek mellett figyelembe 
kell venni azokat az esetleges kötelező 
erejű ágazati megállapodásokat, amelyek 
globális szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és kötelező végrehajtási
intézkedéseket tartalmaznak.

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

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:

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A széndioxid-kibocsátás globális árát elfogadó nemzetközi megállapodás létrehozásáig a 
kiosztásnak ingyenesnek kell maradnia az EU ETS-en belüli uniós gyártóipar számára. 

Az intézkedés felülvizsgálatakor meg kell fontolni a kötelező ágazati megállapodásokat.

Módosítás 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 290
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben előírt kiosztási szabályok következetes továbbvitelével ezekre a szabályokra 
már nincs szükség.

Módosítás 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben a következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 

törölve
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összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

Or. fr

Indokolás

Koordinációs módosítás.

Módosítás 292
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben előírt kiosztási szabályok következetes továbbvitelével ezekre a szabályokra 
már nincs szükség.

Módosítás 293
Paul Rübig

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

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

8. 2013-ban, majd azt követően 2020-ig 
minden évben egy olyan ratifikált 
nemzetközi megállapodás hiányában, 
amely egyenlő versenyfeltételeket 
teremtene a nem elsődlegesen villamos 
energiát termelő létesítmények számára, 
ezek a létesítmények az (1)-(6) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
mennyiség 100%-ára ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

Ez vonatkozik az egy adott ágazatba 
egyértelműen be nem sorolható 
létesítményekre is.

Or. en

Indokolás

A gyártó ágazat számára a kibocsátási egységek árverezése kedvezőtlen gazdasági és 
társadalmi következményekkel járna, mivel a társaságokat megterhelnék az árverezéssel 
kapcsolatos költségek, és az energiaigényes és különösen villamosenergia-igényes iparágakra 
a villamos energia árán keresztül jelentős teher hárulna. A termelés EU-n kívülre történő 
áthelyezése is magasabb kibocsátásokat fog eredményezni, nevezetesen amikor ez kevésbé 
környezetbarát létesítményekben történik („következményes kibocsátás”). A középpontba az 
árverezésnek az EU tekintetében kifejtett kedvezőtlen gazdasági következményeit kell állítani.

Módosítás 294
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. A 10b. cikk betartása mellett 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3) 
bekezdéssel összhangban meghatározott 
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100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek.

mennyiség 100%-a erejéig ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek a kibocsátási 
egységek 9. cikk szerinti teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.
Ebbe beletartoznak azok a létesítmények, 
amelyek nem sorolhatók be egy adott 
ágazatba.

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kiosztásra való jogosultság nem egy adott éven, hanem a következményes 
kibocsátás kockázatán múlik. Ha a következményes kibocsátás kockázatát megállapítják, a 
hivatkozási rendszerek szerint megállapított összes kibocsátási egységnek ingyenesnek kell 
lennie. 

Annak pontosítása, miszerint a hivatkozási rendszerek szerinti kiosztásnak összhangban kell 
állnia az ETS ágazati kvótájával.

Módosítás 295
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. A 10b. cikk betartása mellett 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők az (1)–(3) 
bekezdéssel összhangban meghatározott 
teljes mennyiség erejéig ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek a kibocsátási 
egységek 9. cikk szerinti teljes 
mennyiségének megváltoztatása nélkül.

Or. en
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Indokolás

Az ingyenes kiosztásra való jogosultság nem egy adott éven, hanem a következményes 
kibocsátás kockázatán múlik. Ha a következményes kibocsátás kockázatát megállapítják, a 
hivatkozási rendszerek szerint megállapított összes kibocsátási egységnek ingyenesnek kell 
lennie. 

Annak pontosítása, miszerint a hivatkozási rendszerek szerinti kiosztásnak összhangban kell 
állnia az ETS ágazati kvótájával.

Módosítás 296
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 – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
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megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A 10a. cikk (9) bekezdése lényeges része a következményes kibocsátás elleni intézkedéseknek, 
ezért azt a 10b. cikkbe kell áthelyezni.

Módosítás 297
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 



PE409.410v01-00 32/102 AM\730913HU.doc

HU

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:

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

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

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

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

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



AM\730913HU.doc 33/102 PE409.410v01-00

HU

jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

A (9) bekezdés elhagyása a 10a. cikk (8) bekezdése módosításának folyománya.

Módosítás 298
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
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megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 299
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését; 
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
szén-dioxid-kibocsátási egységek nagyobb 
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ára miatti visszaesésére vonatkozó 
becslések vagy a létesítmények 
jövedelmezősége alapján.

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben előírt kiosztási szabályok következetes továbbvitelével ezekre a szabályokra 
már nincs szükség.

Módosítás 300
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A (7) bekezdésben előírt kiosztási szabályok következetes továbbvitelével ezekre a szabályokra 
már nincs szükség.

Módosítás 301
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. 2010. június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság felülvizsgálja az 
1a. mellékletet. E felülvizsgálat 
eredményét 2020-ban és azt követően 
négyévente kell végrehajtani.

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. Valamennyi 
jelentős szociális partnerrel konzultálnak.

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 (8) bekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a kibocsátásra összehasonlítható 
korlátozásokat ki nem rovó harmadik 
országokban működő ágazatokkal vagy 
alágazatokkal szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:

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

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

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

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

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

c) a piac jelenlegi és várható 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 

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

Az indokolásnak (8. o.) és az n(20) preambulumbekezdésnek megfelelően a Közösségen belüli 
és kívüli üzemeltetők közötti egyenlő feltételek megteremtése céljából.

A következményes kibocsátás kockázata akkor merül fel, ha az EU-27-en belüli és kívüli 
gyártókra nem azonos széndioxid-kibocsátási korlátozások vonatkoznak, miközben a 
Bizottság javaslata a következményes kibocsátás kockázatának elemzését a Közösségen kívüli, 
a széndioxid-kibocsátás tekintetében kevésbé hatékony létesítményekkel való 
összehasonlításra korlátozza, anélkül, hogy figyelembe venné az Európán kívülről történő 
szállítás következtében fellépő CO2-kibocsátást.

Módosítás 302
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. 2016.június 30-ig, majd azt követően 
négyévente a Bizottság felülvizsgálja az 
1a. mellékletet. E felülvizsgálat 
eredményét 2020-ban és azt követően 
négyévente kell végrehajtani.

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

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. Valamennyi 
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összhangban kell elfogadni. jelentős szociális partnerrel konzultálnak.
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 (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározásakor a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a kibocsátásra összehasonlítható 
korlátozásokat ki nem róvó, Közösségen 
kívüli országokban működő 
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 eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
amely érinti a hatékonyságot.
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Módosítás 303
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. A lehető legkorábban, és legkésőbb
2010. június 30-ig a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

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 és az érintett ágazatokkal 
való konzultációt követően 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 és a 
CO2-költségek villamos energia árán 
keresztüli áthárításának közvetett hatását 
a termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-
dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentősen sérülne a versenyképesség; 
ennek érdekében a Bizottság figyelembe 
veszi különösen:

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Az érintett ágazatoknak a lehető legkorábban bizonyosságra van szükségük és nincs szükség 
ennek már három év elteltével történő ismételt felülvizsgálatára. Az iparra hasonló
korlátozásokat tartalmazó, vonatkozó nemzetközi megállapodás elfogadása lenne az egyetlen 
ok annak újbóli megfontolására, hogy mely ágazatok jogosultak az intézkedésekre. A 
döntéshozatali folyamatnak átláthatónak kell lennie és annak az érintett ágazatokkal 
konzultálva, és egyben a CO2-kibocsátás költségeinek az energiaárakba történő áthárítása 
közvetett hatásainak figyelembe vételével kell zajlania. A piaci részesedés elvesztése csak egy 
lehetséges kritérium a versenyképesség elvesztésének mérésére.

Módosítás 304
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szociális partnereket be kell vonni egy méltányos rendszer létrehozása érdekében.
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Módosítás 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. Legkésőbb 2009. június 30-ig a 
Bizottság meghatározza a (8) bekezdés 
hatálya alá tartozó ágazatokat, valamint az 
ezen ágazatok létesítményeinek kiosztott 
ingyenes kibocsátási egységek arányát.

Or. fr

Indokolás

Minél előbb el kellene oszlatni a jelenlegi bizonytalanságot, ami az érintett ágazatok 
befektetési döntéseire nehezedik.

Módosítás 306
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Legkésőbb 2009. június 30-ig, majd azt 
követően ötévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Or. de

Indokolás

Az energiaigényes iparágak és alágazatok befektetési és tervezési biztonsága úgy érhető el, ha 
időben rögzítik, hogy mely ágazatok részesülnek 100%-os ingyenes kiosztásban. A 
„energiaigényes” státuszt ezután csak minden ötödik évben kellene felülvizsgálni. A 



PE409.410v01-00 44/102 AM\730913HU.doc

HU

versenyhátrányok kiküszöbölése érdekében ezt a jogállást mindaddig fenn kell tartani, amíg 
nem létezik olyan nemzetközi megállapodás, amely az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere 
által előirányzottakkal azonos csökkentési célokat foglal magában.

Módosítás 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
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 vagy azon 
belüli, a szén-dioxid-kibocsátás 
szempontjából kevésbé hatékony 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:

Or. en

Indokolás

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.
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Módosítás 308
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot , és az olyan országok és piacok 
közelségét, amelyek tekintetében az 
ágazatra nem vonatkoznak kötelező 
célkitűzések vagy azon szomszédos 
országok vagy piacok létesítményeit, 
amelyekre nem vonatkoznak 
széndioxidkibocsátás-csökkentési 
előírások, valamint a termékpiacot, és az 
ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt

Or. el

Indokolás

Indokolás

Vannak ágazatok, amelyek csak kis mértékben tudják megjeleníteni a termékárakban 
kibocsátási egységek költségeit anélkül, hogy ezáltal a szomszédos országokban található, 
Közösségen kívüli, a szén-dioxid-kibocsátás szempontjából kevésbé hatékony létesítményekkel 
szemben jelentős piaci részesedést veszítenének. Ezért szükséges, hogy ezek az ágazatok 
ingyenes kibocsátási egységeket kapjanak, a földrajzi sajátosságaik miatt.

Módosítás 309
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az első albekezdés szerinti 
meghatározás során a nyersanyagok 



PE409.410v01-00 46/102 AM\730913HU.doc

HU

Közösségen belül történő biztosításának 
szükségességét is figyelembe veszi. 

Or. de

Indokolás

A nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre inkább a sikeres gazdasági fejlődés fő tényezőjévé 
válik, és ezért nagy stratégiai jelentőséggel bír. A súlyos költségteher, amelyet egyes ágazatok 
esetében a kibocsátási egységek árverezése jelent, a saját termelés leállításához és a 
harmadik országokból való beszerzéshez fog vezetni. Ez növeli a behozataltól való 
függőséget.

Ez a termelés nyersanyagokkal rendelkező harmadik országokba való áthelyezését is maga 
után fogja vonni.

Módosítás 310
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az első albekezdés szerinti 
meghatározás során a nyersanyagok 
Közösségen belül történő biztosításának 
szükségességét is figyelembe veszi. A 
nyersanyagok a sikeres gazdasági fejlődés 
fontos tényezőjét képezik a Közösségben, 
és a nyersanyagok hosszú távú biztosítása 
ezért központi jelentőséggel bír.

Or. de

Indokolás

A nyersanyagokhoz való hozzáférés egyre inkább a sikeres gazdasági fejlődés fő tényezőjévé 
válik, és ezért nagy stratégiai jelentőséggel bír. A súlyos költségteher, amelyet egyes ágazatok 
esetében a kibocsátási egységek árverezése jelent, a saját termelés leállításához és harmadik 
országokból való beszerzéshez fog vezetni. Ez növeli a behozataltól való függőséget.

Ez a termelés nyersanyagokkal rendelkező harmadik országokba való áthelyezését is maga 
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után fogja vonni.

Módosítás 311
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10b. cikket el kell hagyni.

Or. de

Indokolás

Ezt a problémát a hivatkozási rendszerre épülő modell bevezetése nagyrészt kiküszöböli. Az 
erőteljesen megemelkedett energiaárakat illetően a hivatkozási rendszer a hatékonyabb 
technológiákra irányuló befektetési tevékenységet is támogatja, ami viszont versenyelőnyt 
jelent.

Módosítás 312
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 

A 3(ua) cikk szerinti energiaigényes 
létesítmények üzemeltetői az éves 
villamosenergia-fogyasztásuk (a 2008-
2011 évek átlaga) és a Közösségen belüli 
villamosenergia-termelés CO2-
kibocsátási tényezőjének szorzata alapján 
kiszámított kibocsátási egységek 100%-át 
kapják meg ingyenesen.
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helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

Ez a kiosztás a hatékonysági (az 
egységnyi előállított termékre jutó,
elfogyasztott villamos energia) 
hivatkozási rendszeren alapul.

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.

Or. en

Indokolás

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Módosítás 313
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Intézkedések egyes fokozott
villamosenergia-felhasználású üzemek
támogatására

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

A 3. cikk ua) pontjának 
fogalommeghatározása értelmében vett 
fokozott villamosenergia-felhasználású 
létesítmények üzemeltetői ingyenes 
kibocsátásiegység-kiosztásban 
részesülnek, amely az általuk felhasznált 
villamos energia előállítása során 
keletkező CO2-kibocsátás nagysága szerint 
alakul. A kiosztást hivatkozási rendszer 
alapján határozzák meg.

- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
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intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.

Or. de

Indokolás

A teljes körű árverés terhét végső soron az áramfogyasztónak kell viselnie, a költségeket teljes 
mértékben beépítik a villamos energia árába. Ez különös módon jelentős többletterhet jelent a 
fokozott villamosenergia-fogyasztású ipar létesítményei számára, amelyeknek ez veszélyezteti 
a nemzetközi versenyképességét. A nemzetközi versenyképesség megtartása és az elvándorlás 
megelőzése érdekében e létesítmények számára elő kell irányozni a kibocsátási egységek 
ingyenes kiosztását, hogy kompenzálják a megnövekedett villamosenergia-árakból eredő 
terheket.

Módosítás 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 

támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Importőröknek kiosztott kvóta 
visszatérítési kötelezettsége

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

1. 2013. január 1-jétől az alábbi (2) 
bekezdésben előírt feltételek mellett azon 
áruimportőrök, akikre vonatkozóan a (3) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
mellett módszertant állapítottak meg, 
kötelesek visszatéríteni a kibocsátási 
egységeket, illetve azokat ingyenesen 
átvehetik a (3) bekezdésben meghatározott 
szabályok szerint.

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 

2. Azon termékek, amelyek esetében az (1) 
bekezdés rendelkezései alkalmazandók, a 
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kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

szénkibocsátás kockázatával járó 
termékek, és olyan országokból 
származnak, amelyek – fejlett országok 
esetében – nem vállaltak az Európai Unió 
kötelezettségeihez hasonló 
kötelezettségeket az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése terén, a 
felemelkedő országok esetében pedig nem 
hoztak létre megfelelő, mérhető, 
közzétehető, és ellenőrizhető új 
intézkedéseket. A nemzetközi tárgyalások 
eredményeinek fényében a Bizottság a 23. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárás 
keretében 2010. június 30. előtt elkészíti 
az e rendelkezések által érintett 
származási országok listáját..

– – a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

Szintén a 23. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás keretében, a Bizottság 
meghatározza azon ágazatok és termékek 
listáját, amelyekre e rendelkezések 
vonatkoznak, értékelve a kibocsátás 
kockázatát a 10a. cikk (8) bekezdésében 
meghatározott ágazatokra, valamint az 
alább felsorolt kritériumokra 
támaszkodva:

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

a) a kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerének hatása a gyártási 
költségekre a marginális költséget tekintve 
(az előnyös költségen keresztül is) 
ingyenes kiosztás vagy árverezés 
átlagköltsége esetén;

b) amennyiben az érintett ágazat 
létesítményei csökkenteni tudják 
kibocsátási szintjüket, például a 
leghatékonyabb technológiák 
segítségével;
c) a piac szerkezete, a földrajzi értelemben 
meghatározott piac és az érintett termékek 
piaca, valamint hogy az ágazat mennyire 
van kitéve a nemzetközi versenynek;
d) az éghajlatváltozás következményei, 
valamint az Európai Unión kívül az 
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érintett ágazatokban már végrehajtott, 
vagy tervezett energiapolitikák.
e) az egyes ágazatokat tekintve a 
világszintű és regionális szintű kereslet 
előre látható alakulása,
f) az ágazat esetében az áruk szállítási ára
g) az érintett ágazatban egy új termelési 
egység megépítésével járó befektetési 
költségek nagysága.
Az (1) bekezdésben meghatározott 
rendelkezések nem alkalmazandók azon 
országokban vagy régiókban előállított 
termékek behozatalaira, amelyek az ezen 
irányelv 25. cikke rendelkezéseinek 
alkalmazásában kapcsolódnak az európai 
kibocsátási kibocsátáskereskedelemhez.
3. Az importőrök által visszatérítendő 
kibocsátási egységek mennyisége az 
alábbi mennyiségek közötti különbségnek 
felel meg:
- - egyrészt az üvegházhatású gázok 
átlagos kibocsátott mennyisége előállított 
tonnánként, amely e termékek Közösségen 
belüli előállításával keletkezik, szorozva az 
importált termékek tonnában kifejezett 
mennyiségével. E második számításnál az 
átlagos kibocsátás helyettesíthető 
előnyösebb kibocsátási faktorral is, ha az 
importőr bizonyítani tudja egy, az Európai 
Unió által hitelesített ellenőrző szerv által 
elvégzett ellenőrzésen keresztül hogy az e 
termékek előállításának alapjául szolgáló 
gyártási folyamat kevesebb kibocsátással 
jár, mint az európai átlag;
- és másrészt az e termékek egész 
Közösségen belüli gyártására ingyenesen 
kiosztott kibocsátási egységek átlagos 
mennyisége.
Az első és a második aggregátum közötti 
különbség határozza meg pozitív előjellel 
azt a kvótamennyiséget, amelyet az 
importőröknek vissza kell szolgáltatniuk, 
vagy negatív előjellel az a mennyiség, 
amelyet ingyen megkaphatnak.
Az egész Közösségben különböző 
termékekből vagy termékcsoportokból 
származó üvegházhatású gázok átlagos 
mennyiségének meghatározásához a 
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Bizottság a 23. cikk (2) bekezdése szerinti 
eljárás keretében figyelembe veszi a 14. 
cikkben meghatározott feltételek mellett 
ellenőrzött kibocsátási bevallásokat.
4. A (3) bekezdés keretében az import 
utáni visszaszolgáltatás kiszámítási módja 
megállapításának megkönnyítése 
érdekében a Bizottság a gyártóktól 
megkövetelheti az e termékek gyártására 
vonatkozó nyilatkozatokat, valamint 
előírhatja e nyilatkozatok független 
ellenőrzését, a 14. és 15. cikk szerint 
elfogadott iránymutatások keretében. E 
kötelezettségek közé tartozhat az Európai 
Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartozó azon 
kibocsátási szintek bejelentése, amelyek az 
egyes termékek vagy termékcsoportok 
gyártásához kapcsolódnak.
5. A 23. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás keretében 
elfogadott rendelet rögzíti a visszatérítési 
feltételeket, vagy a kibocsátási egységek 
ingyenes kiosztási feltételeit az importőrök 
számára. E rendelet előírja azokat a 
feltételeket is, amelyek mellett az az 
importőr, akire jelen cikk alkalmazandó, 
bejelenti az importált áruk mennyisége 
tekintetében szükséges kibocsátási 
egységek visszatérítését.
6. A tagállamok által a 10. cikk szerint 
árverésre bocsátható kibocsátási egységek 
teljes mennyisége megemelkedik az 
importőrök által az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettség teljesítése céljából 
visszatérített kibocsátási egységekkel, és 
csökken a kibocsátási egységek azon
mennyiségeivel, amelyeket ugyanezen 
bekezdés alkalmazásában az importőrök 
megkapnak. E változtatások a tagállamok 
között a 10. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szabályok szerint oszlanak 
meg.
7. Az importőrök által visszatérítendő 
kibocsátási egységekre irányuló 
kötelezettséggel az árveréseken keletkező 
többletbevételt a tagállamok között a (6) 
bekezdésben meghatározott szabályok 
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szerint osztják szét. E többletbevételek 
50%-át a tagállamok a nemzetközi 
alkalmazkodási alapba fizetik be.
8. Az importőr – az (1) bekezdésben 
meghatározott visszatérítési köztelezettség 
teljesítése céljából – felhasználhat 
kibocsátási egységeket, ERU-kat, IKCS-
eket, a termelők által az előző évben 
felhasznált mértékig, vagy olyan ország 
kibocsátási jogának kereskedelméből 
származó kibocsátási egységeket, amely 
ország elismerten megfelel a Közösség 
rendszerével egyenértékű kötelező 
szintnek.
9. A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig –
a nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
elsősorban az érintett ágazatok vagy 
alágazatok részére a 10a. cikk alapján 
ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség részarányának kiigazítása 
céljából.
E jelentés beszámol az (1)-(8) bekezdésben 
előírt határ menti kiigazítási 
mechanizmus létrehozására irányuló 
végrehajtási intézkedések terén elért 
eredményekről.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából jelentős nagyságú 
kibocsátáscsökkentést eredményeznek, 
nyomon követhetők, ellenőrizhetők, és 
olyan kötelező intézkedéseket 
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tartalmaznak, amelyek biztosítják a 
rendelkezések betartását.

Or. fr

Indokolás

Mivel a gazdasági szereplők számára bizonyosságot kell nyújtani a Kyoto utáni időszakra 
vonatkozóan, ezért már most meg kell határozni egy esetleges határ menti kiigazítási 
mechanizmus létrehozásának szabályait, amely magában foglalja a nemzetközi szerződésben 
nem részes országokból származó termékek európai importőreit, és amely egyenlő helyzetet 
teremt az ilyen importőrök és az európai gazdasági szereplők között.

Módosítás 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Azok az energiaigényes ágazatok és 
alágazatok, amelyek az energiatermékek 
és a villamos energia közösségi adóztatási 
keretének átszervezéséről szóló 2003. 
október 27-i 2003/96/EK irányelv 2. cikke 
(4b) albekezdésében, (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
mellett fogyasztanak villamos energiát, 
szénköltség árkompenzációt kapnak, 
amelyet az ingyenes kiosztás formájában 
vásárolt villamos energia ára tartalmaz, és 
amelyet „közvetett kibocsátások utáni 
kompenzációs kiosztásoknak” neveznek. 
A 28. cikk (1) bekezdésének megfelelő 
nemzetközi megállapodás hiányában e 
rendelkezés alkalmazandó az ilyen jellegű 
létesítményekre.

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

E közvetett kibocsátás utáni kompenzációs 
kiosztások bruttó összege megegyezik azon 
létesítmények éves villamos energia 
fogyasztása által keletkezett kibocsátással, 
amely létesítményekre vonatkozik az 
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Európai Unió (szénalapú) marginális 
villamosenergia-termeléséhez vagyis 
0,9t/MWh termeléshez kapcsolódó 
szénkibocsátás átlagösszege. Az éves 
villamosenergia-fogyasztás alatt az előző 
három év igazolt villamosenergia-
fogyasztásának átlaga értendő.

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

A közvetett kibocsátások utáni 
kompenzációs kiosztások nettó összegét 
úgy számítják ki létesítményenként, hogy 
az egyes érintett ipari folyamatokra 
elfogadott referencia 
energiateljesítményhez viszonyított 
eltérésnek megfelelő korrekciós 
együtthatót alkalmazzák a bruttó összegre.
A közvetett kibocsátások utáni 
kompenzációs kiosztásokat csökkenteni 
kell az egyes tagállamoknál azon 
kiosztásokkal, amelyeket villamosenergia-
gyártói jogcímen bocsátottak árverésre.
2. 2013. január 1-jétől az áruimportőrök 
és -exportőrök az alábbi (3) bekezdésben 
meghatározott feltételek mellett, valamint 
akikre nézve a (4) bekezdésben 
meghatározott feltételek mellett 
módszertant állapítottak meg, kötelesek 
visszatéríteni a kibocsátási egységeket 
illetve azokat ingyenesen vehetik át a (4) 
bekezdésben meghatározott szabályok 
szerint.
Azon termékek, amelyek esetében az (2) 
bekezdés rendelkezései alkalmazandók, a 
szénkibocsátás kockázatával járó 
termékek, és olyan országokból 
származnak, amelyek – a fejlett országok 
esetében – nem vállaltak az EU 
kötelezettségeihez hasonló 
kötelezettségeket az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése terén, a 
felemelkedő országok esetében pedig nem 
hoztak létre megfelelő, mért, ellenőrzött, 
és közzétett új intézkedéseket, 
nemzetközileg elismert módszerek szerint.
3. A (4) bekezdés keretében az import 
utáni visszaszolgáltatás számítási módja 
meghatározásának megkönnyítése 
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érdekében a Bizottság a gyártóktól 
megkövetelheti az e termékek gyártására 
vonatkozó nyilatkozatokat, valamint 
előírhatja e nyilatkozatok független 
ellenőrzését, a 14. és 15. cikk szerint 
elfogadott iránymutatások keretében. E 
kötelezettségek közé tartozhat az Európai 
Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartozó azon 
kibocsátási szintek bejelentése, amelyek az 
egyes termékek vagy termékcsoportok 
gyártásához kapcsolódnak.
44. A 23. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás keretében 
elfogadott rendelet rögzíti a visszatérítési 
feltételeket, vagy a kibocsátási egységek 
ingyenes kiosztási feltételeit az importőrök 
számára. E rendelet előírja azokat a 
feltételeket is, amelyek mellett az az 
importőr, akire jelen cikk alkalmazandó, 
bejelenti az importált áruk mennyisége 
tekintetében szükséges kibocsátási 
egységek visszatérítését.
5. A felhatalmazott közösségi szervezet 
által a 10. cikk szerint árverésre 
bocsátható kibocsátási egységek teljes 
mennyisége megemelkedik az exportőrök 
által az (2) bekezdés szerinti kötelezettség 
teljesítése céljából visszatérített 
kibocsátási egységekkel, és csökken a 
kibocsátási egységek azon mennyiségével, 
amelyeket ugyanezen bekezdés 
alkalmazásában az importőrök 
megkapnak.
6. Az importőrök által visszatérítendő 
kibocsátási egységekre irányuló 
kötelezettséggel az árveréseken keletkező 
többletbevételt az Európai Unió 
energiakutatásra és fejlesztésre, valamint 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
fordított alapjába fizetik be.
7. Az importőr – a (2) bekezdésben 
meghatározott visszatérítési köztelezettség 
teljesítése céljából – felhasználhat 
kibocsátási egységeket, ERU-kat, CER-
eket, a termelők által az előző évben 
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felhasznált mértékig, vagy olyan ország 
kibocsátási jogának kereskedelméből 
származó kibocsátási egységeket, amely 
ország elismerten megfelel a Közösség 
rendszerével egyenértékű kötelező 
szintnek.
8. Legkésőbb 2010. június 30-ig a 
Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint 
rendelkezéseket fogad el, amelyek 
lehetővé teszik az alábbi 2. pontban 
meghatározott áruk exportőrei számára, 
hogy ingyenes kibocsátási egységeket 
kapjanak a Közösség nyilvántartásából, az 
Európai Közösség exportjára 2013. január 
1-jétől.  E célra kibocsátási 
tartalékegységeket hoznak létre, amelynek 
nagysága a Közösségen belüli kibocsátási 
egységek teljes összegének x%-a (x<2%).
9. A Bizottság 2009. június 30-ig 
tanulmányt készít azon jogi kérdésekről, 
amelyeket figyelembe kell venni annak 
érdekében, hogy az eszköz 
összeegyeztethető legyen a nemzetközi 
kereskedelmi joggal. Adott esetben a 
Bizottság tervet és menetrendet készít az 
érintett országokkal folytatandó 
kommunikációra és párbeszédre 
vonatkozóan, a meghatározott problémák 
lehető legkielégítőbb módon való 
kezelésének eszközeiről.
10. A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig 
– a nemzetközi tárgyalások eredményére 
és ezen eredményeknek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásainak globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel és valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő az 
érintett ágazatok vagy alágazatok részére 
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a 10a. cikk alapján ingyenesen kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítása céljából.
E jelentés beszámol az (2)-(10) 
bekezdésben előírt határ menti kiigazítási 
mechanizmus létrehozására irányuló 
végrehajtási intézkedések terén elért 
eredményekről is.

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

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

Or. fr

Módosítás 316
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Intézkedések a fokozott villamosenergia-
felhasználású üzemek támogatására.

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 

A 3. cikk ua) pontjának 
fogalommeghatározása értelmében vett 
fokozott villamosenergia-felhasználású 
létesítmények üzemeltetői ingyenes 
kibocsátásiegység-kiosztásban 
részesülnek, amely az általuk felhasznált 
villamos energia előállítása során 
keletkező CO2-kibocsátás nagysága szerint 
alakul. A kiosztást hivatkozási rendszer 
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értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

alapján határozzák meg.

- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására,
- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére. 
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.

Or. de

Indokolás

Az áramszolgáltatók az előirányzott teljes körű árverésből adódóan a villamosenergia-
termelés számára jelentkező költségeket teljes mértékben továbbhárítják, és beépítik a 
villamos energia árába. A terhet így végső soron az áramfogyasztónak kell viselnie.  Ez 
jelentős többletterhet jelent a villamos energiát fogyasztó ipari létesítmények számára, és 
különösen a fokozott villamosenergia-felhasználású létesítmények számára, amelyeknek ez 
veszélyezteti a nemzetközi versenyképességét.

Módosítás 317
Alejo Vidal-Quadras

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

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

A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

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

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

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatok – mint az ilyen 
költségekkel különösen érintett ágazatok 
tekintetében – az ingyenesen kapott 
kibocsátási egységek számának 
kiigazítása, hogy kompenzálják a CO2-
kibocsátási költségek villamos energia 
árába való áthárítása miatti közvetett 
hatást.

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

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

Or. en
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Indokolás

Az érintett ágazatoknak a lehető legkorábban bizonyosságra van szükségük az ETS 
működésükre gyakorolt hatásait illetően, hogy dönthessenek a jövőbeli befektetésekről. A 
felülvizsgálatnak ki kell térnie a CO2-kibocsátás költségének a villamos energia árába való 
áthárításának azon ágazatok tekintetében történő mérlegelésére, amelyek a közvetlen 
kibocsátásnál nagyobb közvetett kibocsátással rendelkeznek, és emiatt különösen érinti azokat 
a villamos energia ára.

Módosítás 318
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig –
a COP 13-hoz1 kapcsolódva a nemzetközi 
tárgyalások eredményére és ezen 
eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, a (3) bekezdésben 
szereplő kritériumok teljesítésével egyenlő 
elbánást biztosítva a versengő 
iparágaknak és valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli különösen azon, 
előzetesen meghatározott energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. 
2. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
elemző jelentés kíséretében a teljes 
végrehajtásig hátralévő időt figyelembe 
vevő javaslatot terjeszthet elő, beleértve a 
következőket:

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

– minden ágazat részére a 10a. cikk 
alapján ingyenesen kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

– a 10a. cikknek megfelelően - a más intézkedések hatálya alá nem 
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meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

tartozó következményes kibocsátás hatásai 
tekintetében a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
exportőreinek és importőreinek szén-
dioxid–kiegyenlítő rendszereire. Ezek a 
rendszerek nem csökkenthetik a likviditást 
a kibocsátási egységek piacán.

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

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek megfelelnek a 
(3) bekezdés kritériumainak, nyomon 
követhetők, ellenőrizhetők, és olyan 
kötelező intézkedéseket tartalmaznak, 
amelyek biztosítják a rendelkezések 
betartását.”

1 Az UNFCCC részes feleinek harmadik 
konferenciája és a Kiotói Jegyzőkönyv részes 
feleinek Balin (Indonézia) 2007. december 3–14. 
között rendezett harmadik ülése.

Or. en

Indokolás

Pontosítás arra vonatkozóan, hogy csak az UNFCC keretében megkötött nemzetközi 
megállapodások bírnak jelentőséggel. A nemzetközi megállapodásra vonatkozó kritérium 
bevezetése. A helyzet értékelésére minden gyártó iparág tekintetében szükség van, de a 
hangsúly az energiaigényes iparágakon van. Egy nemzetközi megállapodást annak 
végrehajtási határideje tekintetében is értékelni kell. A széndioxid-kiegyenlítésnek kiegészítő 
lehetőségnek kell lennie, nem szabad annak az ETS-be való beépítését korlátozni és nem 
szabad az ETS hatálya alá tartozó uniós létesítmények terheit növelnie.

Módosítás 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

A Bizottság legkésőbb 2011 januárjáig –
amennyiben nem születik meg a 2012 
utáni időszakra vonatkozó, átfogó 
nemzetközi megállapodás, figyelemmel a
Közösségen kívüli üvegházhatású-
gázkibocsátás csökkentésére szolgáló 
belföldi intézkedésekre és valamennyi 
érintett szociális partnerrel folytatott 
konzultációt követően – analitikai jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyben értékeli azon, 
előzetesen meghatározott energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

– az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételének kiigazítására.

- más közvetlen intézkedések a globálisan
versengő uniós iparágak 
versenyképességének biztosítására, a 
közösségi rendszer környezeti 
hatékonyságának veszélyeztetése nélkül.

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

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

Módosítás 320
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 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig –
a nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, a versengő iparágak 
tekintetében az egyenlő elbánás 
biztosítása mellett és valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli különösen a fokozott 
energiafelhasználású ágazatok és 
alágazatok helyzetét annak 
meghatározására, hogy a (3) bekezdésnek 
megfelelően ki vannak-e téve a 
következményes kibocsátás nagy 
kockázatának. 

- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

2. A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
elemző jelentés kíséretében a teljes 
végrehajtásig hátralévő időt figyelembe 
vevő javaslatot terjeszthet elő, beleértve a 
következőket:

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 

a) az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
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eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.

b) a más eszközök hatálya alá nem tartozó 
következményes kibocsátás hatásai 
tekintetében a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
exportőreinek és importőreinek szén-
dioxid–kiegyenlítő rendszereire. Ezek a 
rendszerek nem csökkenthetik a likviditást 
a kibocsátási egységek piacán.
c) a (3) bekezdésnek megfelelően, az ilyen 
költségekkel különösen érintettként 
meghatározott ágazatok tekintetében az 
ingyenesen kapott kibocsátási egységek 
számának kiigazítása, hogy kompenzálják 
a CO2-kibocsátási költségek villamos 
energia árába való áthárítása miatti 
közvetett hatást. A CO2-kibocsátási 
költségek áthárításának kompenzálására 
szolgáló kibocsátási egységek a 10. cikk 
(1) bekezdése szerint kiosztott egységek 
felettiek és azokból levonásra kerülnek, 
valamint azokra nem vonatkozik a 12. 
cikk (1) és (3) bekezdése.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek egyenlő 
elbánást nyújtanak a versengő 
iparágaknak, ellenőrizhetők, és olyan 
kötelező intézkedéseket tartalmaznak, 
amelyek biztosítják a rendelkezések 
betartását.”
3. Az ágazatok első albekezdésben említett 
meghatározásakor a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a kibocsátásra egyenértékű és 
ellenőrizhető korlátozásokat ki nem rovó, 
Közösségen kívüli országokban működő 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
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részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait;
da) a szén-dioxiddal kapcsolatos költségek 
beépülésének hatása az elektromos áram 
árába az érintett ágazatban vagy 
alágazatban.
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.
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

Elemezni kell, hogy egy nemzetközi megállapodás milyen lehetőségeket nyújt a valós globális 
kibocsátáscsökkentés tekintetében. Intézkedéseknek kell rendelkezésre állniuk az ETS-
ágazatok hozzájárulásának növelésére, de a következményes kibocsátás jelentős kockázata 
elleni küzdelemre is. Az első választásnak az ingyenes kibocsátási egységekre kell esnie.
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További kibocsátási egységeket kell kiosztani, ha a következményes kibocsátás kockázatát 
bizonyítja a CO2-kibocsátás árának a fokozott energiafelhasználású ágazatokra való 
áthárítása. Ha az éves leadások kötelezettsége alól mentesítést adnak és ha az átruházás nem 
megengedett, ez nem fogja kedvezőtlenül befolyásolni az árverezés hatálya alá tartozó
üzemeltetőket.

Módosítás 321
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Intézkedések iparágak támogatására 
következményes kibocsátás esetén

Or. en

Módosítás 322
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
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kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

Or. en

Indokolás

Az érintett ágazatoknak a lehető legkorábban bizonyosságra van szükségük az ETS 
működésükre gyakorolt hatásait illetően, hogy dönthessenek a jövőbeli befektetésekről.

Módosítás 323
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok,
alágazatok és energiaágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kérdésével megfelelően és kiszámítható jogalkotási keret 
elfogadása révén kell foglalkozni. Ezért a lehető leghamarabb, és 2011 előtt kellő idővel 
megoldandó kérdés annak meghatározása, hogy mely iparágak vannak különösen kitéve a 
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következményes kibocsátás veszélyének, illetve a megelőzésére szolgáló megfelelő 
intézkedések meghatározása.
A néhány tagállamban elszigetelt energiapiacként működő energiaágazat ugyanolyan 
sérülékeny a következményes kibocsátásra, mint a fokozott energiafelhasználású ágazatok, és 
ezért annak szerepelnie kell a Bizottság jelentésében.

Módosítás 324
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig – a nemzetközi tárgyalások eredményére 
és ezen eredményeknek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

Or. en

Módosítás 325
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a A Bizottság legkésőbb 2009 szeptemberéig
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nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

valamennyi érintett szociális partnerrel 
folytatott konzultációt követően analitikai 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyben értékeli azon, 
előzetesen meghatározott energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. Csak egy 
olyan nemzetközi megállapodás 
szüntetheti meg az e cikk szerinti, 
bizonyos energiaigényes ágazatok 
támogatását célzó intézkedéseket, amely a 
tagállamok számára megszabottakkal 
azonos kibocsátáscsökkentési célokat 
tartalmaz. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

Or. de

Indokolás

Lásd az 1. cikk 8. pontját.

Módosítás 326
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

– egyes ágazatok tekintetében a 10a. 
cikknek megfelelően meghatározott 
ágazatokban vagy alágazatokban előállított 
termékek importőreinek a közösségi 
rendszerben való részvételére.

Or. en

Indokolás

Míg az importőrök közösségi rendszerébe való felvétel működhet a kiterjedt elosztó hálózat 
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nélküli ágazatokban, ez nem így lenne a legtöbb más ágazatban, mivel ez kitenné elosztási 
műveleteiket a regionálisan kirótt magasabb áraknak, a belföldi vagy exportpiacokon való 
védelem nélkül. Emellett, mivel valószínűtlen, hogy az EU felvehetne a mellékletben nem 
szereplő, közös, de differenciált célkitűzésekkel rendelkező országból származó importőröket, 
ezt a globális politikai konvergencia eléréséig nem szabad az ingyenes kiosztás 
alternatívájaként tekinteni.

Módosítás 327
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatok – mint az ilyen 
költségekkel különösen érintett ágazatok 
tekintetében – az ingyenesen kapott 
kibocsátási egységek arányának 
kiigazítása, hogy kompenzálják a CO2-
kibocsátási költségek villamos energia 
árába való áthárítása miatti közvetett 
hatást.

Or. en

Indokolás

Az általános kvóta megváltoztatása és a kapott kibocsátási egységek kiigazítása nélkül a 
felülvizsgálatnak ki kell térnie a CO2-kibocsátás költségének a villamos energia árába való 
áthárításának azon ágazatok tekintetében történő mérlegelésére, amelyek a közvetlen 
kibocsátásnál nagyobb közvetett kibocsátással rendelkeznek, és emiatt különösen érinti azokat 
a villamos energia ára. 

Módosítás 328
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 b cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 10a. cikk alapján kiegészítő 
intézkedések, mint például a 
villamosenergia-árba beépített szén-
dioxid-költségek alapján történő ingyenes 
kibocsátási jogok odaítélése olyan 
energiaigényes, érzékeny iparágak 
részére, amelyek a kvótakereskedelem 
közvetlen és közvetett költségei miatt 
egyébként elveszítenék 
versenyképességüket a világpiacon.

Or. nl

Indokolás

Mivel a villamos erőműveknek 2013-tól mindegyik kibocsátási jogért fizetniük kell, és ezt 100 
%-ban felszámolhatják a többek között az energiaigényes ipari szereplők által fizetendő árba, 
Európában olyan magasra szöknek ezek költségei, hogy világpiaci versenyképességük 
veszélybe kerül. Hiszen ezek az ipari szereplők a világpiacon működnek, és a regionális 
költségtételeket nem tudják beépíteni az áraikba.

Amendment 329
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett energiaigényes 
iparágakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásnak vagy az ilyen 
iparágakra vonatkozó nemzetközi ágazati 
megállapodásnak legalább a következő 
kritériumoknak meg kell felelnie, az ilyen, 
a következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitettként meghatározott 
ágazatok számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében: 
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a) a világszintű termelés legalább 85%-os 
kritikus tömegét képviselő országok 
részvétele, ideértve a felemelkedő piacokat 
is,

b) egyenértékű CO2 -kibocsátási 
célkitűzések,

c) hasonló, hivatkozási rendszerekre 
alapított és valamennyi részt vevő ország 
által előírt, egyenértékű hatással 
rendelkező kibocsátáscsökkentési 
rendszerek, vagy nem egyenértékű CO2-
kibocsátási célkitűzésekkel rendelkező 
országokból az EU ETS hatálya alá 
tartozó ágazatokban,

d) a versengő anyagokra az életciklussal 
kapcsolatos vonatkozásokat figyelembe 
vevő, egyenértékű korlátozásoknak kell 
vonatkozniuk,

e) hatékony nemzetközi nyomon követési 
és ellenőrzési rendszer;

f) az EU rendszerével összehasonlítható, 
kötelező vitarendezési rendszer és 
egyértelmű szankcionálási szabályok.

Or. en

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor fogja megakadályozni a következményes 
kibocsátást, ha az megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatok számára 
azonos feltételeket biztosítanak.

Módosítás 330
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 b cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett energiaigényes 
iparágakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásnak vagy az ilyen 
iparágakra vonatkozó nemzetközi ágazati 
megállapodásnak legalább a következő 
kritériumoknak meg kell felelnie, az 
ilyen, a következményes kibocsátás 
jelentős kockázatának kitettként 
meghatározott ágazatok számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében:

a) a világszintű termelés legalább 85%-os 
kritikus tömegét képviselő országok 
részvétele, ideértve a felemelkedő 
piacokat is,

b) egyenértékű CO2 –kibocsátási 
célkitűzések,
c) hasonló, hivatkozási rendszerekre 
alapított és valamennyi részt vevő ország 
által előírt, egyenértékű hatással 
rendelkező kibocsátáscsökkentési 
rendszerek, vagy nem egyenértékű CO2-
kibocsátási célkitűzésekkel rendelkező 
országokból az EU ETS hatálya alá 
tartozó ágazatokban,

d) a versengő anyagokra az életciklussal 
kapcsolatos vonatkozásokat figyelembe 
vevő, egyenértékű korlátozásoknak kell 
vonatkozniuk,

e) hatékony nemzetközi nyomon követési 
és ellenőrzési rendszer;

f) az EU rendszerével összehasonlítható, 
kötelező vitarendezési rendszer és 
egyértelmű szankcionálási szabályok.

Or. en
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Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor fogja megakadályozni a következményes 
kibocsátást, ha az megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatok számára
azonos feltételeket biztosítanak.

Módosítás 331
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett energiaigényes 
iparágakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásnak vagy az ilyen 
iparágakra vonatkozó nemzetközi ágazati 
megállapodásnak legalább a következő 
kritériumoknak meg kell felelnie, az ilyen, 
a következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitettként meghatározott 
ágazatok számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében:
a) a világszintű termelés legalább 85%-os 
kritikus tömegét képviselő országok 
részvétele, ideértve a felemelkedő piacokat 
is,
b) egyenértékű CO2 –kibocsátási 
célkitűzések,
c) hasonló, hivatkozási rendszerekre 
alapított és valamennyi részt vevő ország 
által előírt, egyenértékű hatással 
rendelkező kibocsátáscsökkentési 
rendszerek, vagy nem egyenértékű CO2-
kibocsátási célkitűzésekkel rendelkező 
országokból az EU ETS hatálya alá 
tartozó ágazatokban,
d) a versengő anyagokra az életciklussal 
kapcsolatos vonatkozásokat figyelembe 
vevő, egyenértékű korlátozásoknak kell 
vonatkozniuk,
e) hatékony nemzetközi nyomon követési 
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és ellenőrzési rendszer;
f) az EU rendszerével összehasonlítható, 
kötelező vitarendezési rendszer és 
egyértelmű szankcionálási szabályok.

Or. en

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor fogja megakadályozni a következményes 
kibocsátást, ha az megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatok számára 
azonos feltételeket biztosítanak.

Módosítás 332
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„10ba. cikk
A Bizottság javaslatot terjeszt elő egy 
kompenzációs mechanizmusra a közösségi 
rendszer miatti magasabb villamos 
energia ár miatti közvetett költségek 
kiegyenlítésére. Ennek a javaslatnak meg 
kell felelnie az állami támogatásra 
vonatkozó közösségi rendelkezéseknek."

Or. en

Indokolás

Az állami támogatásra vonatkozó joganyag igen szigorú. Így a Bizottságnak kell javaslatot 
előterjesztenie arra, hogy miként lehet a legjobban kompenzálni a villamos energia árában a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer következtében jelentkező közvetett hatást.
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Módosítás 333
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„10ba. cikk
Intézkedések a fokozott 

energiafelhasználású iparágak 
támogatására közvetett következményes 

kibocsátás esetén
A Bizottság legkésőbb 2009 júniusáig – a 
valamennyi jelentős szociális partnerrel 
folytatott konzultációt követően – elemző 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli a helyzetet a 2a. mellékletben 
felsorolt azon fokozott villamosenergia-
felhasználású termelő létesítmények 
tekintetében, amelyeknél a villamos 
energia a termelési költségek jelentős 
hányadát teszi ki, és amelyeknél a 
versengő termékek olyan harmadik 
országokból származnak, amelyek nem 
rendelkeznek egyenértékű 
kibocsátáscsökkentési intézkedésekkel 
(„közvetett következményes kibocsátás”). 
A Bizottság 2009 decemberéig a 22. cikk 
szerinti eljárásnak megfelelően 
intézkedéseket fogad el, amelyekkel 
megfelelő mennyiségű ingyenes 
kibocsátási egységet oszt ki ezeknek a 
létesítményeknek, amelyek ezeket 
villamosenergia-szolgáltatójuknál 
felhasználhatnak. Ezeket az 
intézkedéseket rendszeresen, ötévente 
frissítik, a 22. cikk szerinti eljárásnak 
megfelelően.¨

Or. en
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Indokolás

Az ETS-rendszerben jelenleg nem vesznek részt azok az ágazatok, amelyek esetében a 
villamos energia vásárlása a termelési költségek jelentős részét alkotja. Ezeknek az 
ágazatoknak azonban az energiát olyan villamosenergia-termelőktől kell megvenniük, 
amelyek részt vesznek az ETS-ben és termelési költségük jelentősen megnő. A közvetett 
következményes kibocsátás megelőzésére ezeknek az ágazatoknak ellentételezést kell nyújtani 
a versenyképességüket ért fenyegetésekért.

Módosítás 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. 2011. szeptember 30-ig minden tagállam 
közzéteszi és megküldi a Bizottságnak a 
területén lévő, ezen irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények jegyzékét.

2. Az illetékes hatóság minden évben 
február 28-ig kiadja az adott évben 
szétosztandó, a 10. és a 10a. cikkel 
összhangban kiszámított 
kibocsátásiegység-mennyiséget. 

2. Az illetékes hatóság minden évben 
február 28-ig kiadja az adott évben 
szétosztandó, a 10. cikkel összhangban 
kiszámított kibocsátásiegység-
mennyiséget.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A hivatkozási rendszerre épülő modell bevezetésére tekintettel szükséges kiigazítás.

Módosítás 336
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
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egységekben ingyenesen nem részesülhet. egységekben ingyenesen nem részesülhet. 
A szóban forgó fel nem használt 
kibocsátási egységek kiadhatók vagy 
ugyanazon ágazat olyan meglévő 
létesítményeinek, amelyek kapacitásukat 
ténylegesen növelték vagy az ágazat új 
kibocsátóinak, amennyiben a tartalékok 
az új kibocsátók számára nem elegendőek. 
Az illetékes hatóságok kötelesek erről a 
Bizottságot értesíteni és jóváhagyását 
beszerezni e kibocsátási egységek 
kiadásához.

Or. el

Módosítás 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

rendszerben

A projekttevékenységekből származó CER 
és ERU egységek felhasználása a 

közösségi rendszerben

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

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

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

2. Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő, legalább egy
tagállam által 2012-ig és 2012-ben
elfogadott projekttípusokra tekintettel a 
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tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

2012-ig elért kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott CER-ekért és ERU-kért 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységeket adjon ki 
részükre, amelyek az ezen irányelv 9. 
cikke alapján kiadott kibocsátási 
egységekhez hozzáadódnak. Az illetékes 
hatóság ezt az átváltást 2014. december 31-
ig kérésre végrehajtja.

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

3. Az üzemeltetők minden esetben 
felhasználhatják a CER / ERU egységeket 
vagy jóváírásokat – éves kibocsátásuk 
10,5%-áig – a közösségi rendszer alapján 
fennálló kötelezettségeik teljesítésére. Ez a 
következők leadása útján történik:

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

a) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2015 végéig elért 
kibocsátáscsökkentés tekintetében;

b) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2013-tól azokban az 
országokban elért kibocsátáscsökkentés 
tekintetében, amelyek ratifikálják az 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi egyezményt;
c) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2013-tól azokban az 
országokban elért kibocsátáscsökkentés 
tekintetében, amelyekkel az EU 2015. 
december 31. előtt kétoldalú vagy 
többoldalú, az éghajlatváltozásról szóló 
együttműködési megállapodást kötött;
d) olyan kibocsátáscsökkentési 
tevékenységekből eredő jóváírások, 
amelyeket a közösségi rendszerben részt 
vevő valamennyi tagállam által elfogadott 
valamennyi projekttípusra vonatkozóan az 
együttműködési megállapodásokban 
lefektetett feltételeknek megfelelően 
hoztak létre, ameddig az érintett országok 
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nem ratifikálnak egy, a Közösséggel 
létrejött megállapodást, illetve 2020-ig, 
attól függően, hogy melyik következik be 
korábban.

4. A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a legkevésbé fejlett 
országokban 2013 után megkezdendő 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott 
CER-eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék. 
Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

4. A (3) bekezdés d) pontjában említett 
együttműködési megállapodásoknak meg 
kell határozniuk a támogatható 
projekttípusokat, a kiadandó jóváírások 
mennyiségének meghatározására használt 
módszertanokat és egy olyan 
mechanizmust, amely biztosítja a 
jóváírások olyan tanúsítványokba történő 
átvitelét, amelyek felhasználhatók az 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodásnak való 
megfeleléshez.

5. Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet szenved,
a közösségi rendszerben a projektekből 
vagy más, kibocsátáscsökkentést 
eredményező tevékenységből származó 
egységek – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a tagállamok által 
az üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – harmadik 
országokkal kötött, a felhasználható 
mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti 
kötelezettségeik teljesítése céljából 
felhasználhatják.
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6. Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben 
előírt intézkedések alkalmazásában az 
ingyenes kiosztás tekintetében figyelembe 
vett mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.
7. Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el.

Or. en

Indokolás

Lehetségesnek kell lennie az üzemeltetők számára megadott CER/ERU egységek jelenlegi 
szintje felhasználásának. A kiegészítő elvet (a kibocsátáscsökkentési erőfeszítések nemzetközi 
mechanizmusokon keresztül elérhető része) be kell építeni és egy jövőbeli nemzetközi 
megállapodás hatálybalépésétől függetlenül kell alkalmazni. Ilyen módon az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzések elérése költséghatékonyabb lesz; az együttes végrehajtás/tiszta 
fejlesztési mechanizmus projektek kialakuló piaca egyértelmű folytonossági jelzést kap; és 
más országoknak is egyértelmű ösztönzőket nyújtanak az EU-val egy jövőbeli nemzetközi 
megállapodás megkötésében való együttműködésre.

Módosítás 338
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják, hogy a CER/ERU jóváírási 
egységek olyan közösségi rendszeren 
belüli szabad projekttevékenységből 
származzanak, amelyek megfelelnek 
szigorú környezetvédelmi és közösségi 
kritériumoknak, valamint további 
követelményeknek is, a nemzetközileg 
elismert „aranyszabály” jellegű 
normákkal összhangban.

Or. el

Indokolás

A CER/ERU jóváírási egységeknek a szigorú minőségi követelményeknek megfelelő, azaz a 
kötelezettségeiknek eleget tevő létesítményektől kell származniuk, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás valódi további csökkenését kell elérniük, egyidejűleg ösztönözve 
a kiterjedt európai innovációt és harmadik országok technológiai fejlődését.

Módosítás 339
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik 
az illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott projekttípusokra 
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 

2. Az üzemeltetők kérhetik az illetékes 
hatóságtól, hogy a közösségi rendszerben 
részt vevő valamennyi tagállam által a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszak során 
legalább egy tagállamban elfogadott 
projekttípusokra tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.
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Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 

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

harmadik országokkal kötött, a 
felhasználható mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják.

Or. en

Indokolás

A CER és ERU egységek fontos szerepet töltenek be, támogatják a technológiatranszfert és 
biztonsági szelepet kínálnak a kibocsátási egységek árának egekbe szökése esetére. Az 
együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési mechanizmus tanúsítványoknak a második kereskedési 
időszak alatti mennyiségre való korlátozása nincs összhangban a harmonizációval, mivel a 
különböző tagállamok eltérő százalékokat engedtek meg, aminek a folytatódása az 
üzemeltetők való egyenlőtlen elbánás folytatódását fogja okozni. Ezért egy általános kvóta –
amely megszünteti az egyenlőtlen elbánást és nem sért szerzett jogokat – tanácsolható a 
hátrányba került üzemeltetők által indítandó peres eljárások megelőzésére.

Módosítás 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3–7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 

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

üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett 
megújuló energia és keresletoldali 
hatékonysági projektekre tekintettel a 
2013-tól elérendő kibocsátáscsökkentés 
alapján kiadott CER-eket 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységekre cseréljék, 
kizárva a CER-eket a nagy vízenergia 
projektekből.

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

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

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

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

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

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

5. Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet szenved, 
a közösségi rendszerben a projektekből 
vagy más, kibocsátáscsökkentést 
eredményező tevékenységből származó 
egységek – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a tagállamok által 
az üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – harmadik 



AM\730913HU.doc 89/102 PE409.410v01-00

HU

országokkal kötött, a felhasználható 
mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti 
kötelezettségeik teljesítése céljából 
felhasználhatják.
6. Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben 
előírt intézkedések alkalmazásában az 
ingyenes kiosztás tekintetében figyelembe 
vett mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.
7. Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el.

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

Or. en

Indokolás

A külső elszámolás használatát olyan jóváírásokra kell korlátozni, amelyek valóban többletet 
képviselnek és a fogadó országokban hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Különösen a 
következményes kibocsátásnak kitettként azonosított ágazatokból származó CER-ek és ERU-k 
használatát nem szabad megengedni az EU rendszerében 2012 után. Az új jóváírás-
elszámolás feltételeit az ENSZ és a 2012 utáni időszakra vonatkozó átfogó nemzetközi 
megállapodás keretében kell lefektetni.
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Módosítás 341
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 2–4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott projekttípusokra 
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

2. Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott projekttípusokra, 
valamint a földhasználatból, a földek 
rendeltetésének megváltozásából és az 
erdőgazdálkodásból származó 
tevékenységekre tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre.
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja..

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

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

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra, valamint a 
földhasználatból, a földek rendeltetésének 
megváltozásából és az erdőgazdálkodásból 
származó tevékenységekre alkalmazni kell.

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

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

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra, valamint a
földhasználatból, a földek rendeltetésének 
megváltozásából és az erdőgazdálkodásból 
származó tevékenységekre tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok kevés hajlandóságot mutatnak arra, hogy valamennyien elfogadják a 2008 és 
2012 közötti időszakra vonatkozó, az erdőkkel kapcsolatos tevékenységek gyakorlásából 
származó kibocsátáscsökkentési egységeknek az ETS-be történő felvételét.

Módosítás 342
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 

2. Az üzemeltetők kérhetik az illetékes 
hatóságtól, hogy – a 2010. év valamennyi 
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tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik 
az illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő valamennyi 
tagállam által a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak során elfogadott projekttípusokra 
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

ellenőrzött kibocsátása erejéig (beleértve a 
(3)-(5) bekezdés szerinti mennyiségeket) –
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során valamennyi 
tagállamban elfogadott projekttípusokra 
tekintettel a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

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

3. A 2010. év valamennyi ellenőrzött 
kibocsátása erejéig (beleértve a (2), (4) és 
(5) bekezdés szerinti mennyiségeket) 
erejéig az illetékes hatóságok lehetővé 
teszik, hogy az üzemeltetők a 2013 előtt 
megkezdett projektekre tekintettel a 2013-
tól elérendő kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott CER-eket 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységekre cseréljék.

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

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

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

4. A 2010. év valamennyi ellenőrzött 
kibocsátása erejéig (beleértve a (2), (3) és 
(5) bekezdés szerinti mennyiségeket) 
erejéig az illetékes hatóságok lehetővé 
teszik, hogy az üzemeltetők a legkevésbé 
fejlett országokban 2013 után 
megkezdendő projektekre tekintettel a 
2013-tól elérendő kibocsátáscsökkentés 
alapján kiadott CER-eket 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységekre cseréljék.

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 



AM\730913HU.doc 93/102 PE409.410v01-00

HU

valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

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

5. Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2010. év valamennyi ellenőrzött 
kibocsátása erejéig (beleértve a (2)-(4) 
bekezdés szerinti mennyiségeket) –
harmadik országokkal kötött, a 
felhasználható mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják.

Or. en

Indokolás

A nagyobb csökkentési lehetőség miatt a CO2-kibocsátás mérséklése terén végrehajtott 
befektetések sokkal hatékonyabbak a fejlődő országokban. A kibocsátáscsökkentésre 
vonatkozó nemzetközi megállapodás hiányában az ETS-ipar számára alapvető a CER-ek 
használatának lehetősége. Ekként elismerve, hogy az EU számára szükséges a tervezési 
biztonság a 2020-as célok eléréséhez a kibocsátások főként hazai szinten történő 
csökkentésének szükségessége tekintetében, az európai ipart egyenlően kell kezelni az EU 
ETS-ében.
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Módosítás 343
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az illetékes hatóságok lehetővé teszik, 
hogy az üzemeltetők a 2013 előtt 
megkezdett projektekre tekintettel a 9. 
cikkben előírtak szerint kiosztandó 
kibocsátási egységek éves csökkenésének 
50%-a erejéig éves alapon a CER-eket 
2013-tól érvényes kibocsátási egységekre 
cseréljék.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés kiterjeszti a CER-ek használatát 2013-on túlra. Hivatkozik a 2013 előtt 
megkezdett, már tanúsított projektekre. A kibocsátási egységek csökkentésének legfeljebb 
50%-a erejéig (a második kereskedési időszakhoz viszonyítva), a CER-ek éves alapon 
kicserélhetőek 2013-tól érvényes kibocsátási egységekre. Jelentős lehetőségek rejlenek az EU 
kibocsátásiegység-áraira nehezedő nyomásnak az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó kibocsátási egységek felhasználása révén történő 
csökkentésében. Emellett ez lehetőséget adna a fejlődő országokban új befektetésekre, az 
energiahatékonyság tudatosságának előmozdításában és exportlehetőségek teremtésében.

Módosítás 344
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 4. A (3) bekezdésben szereplő felső 
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vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a legkevésbé fejlett 
országokban 2013 után megkezdendő 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

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

Or. en

Indokolás

 Ez a módosítás kiterjeszti a CER-ek 11a. cikk (3) bekezdésében javasolt fokozott 
felhasználását a (4) bekezdésben leírt helyzetre. (Lásd még a (3) bekezdéshez fűzött 
indokolást.)

Módosítás 345
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A jóváírások létesítmények általi, a 
(2), (3) és (4) bekezdés szerinti 
felhasználása nem haladhatja meg a 
2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó 
létesítménynek a megfelelés évében elért
üvegházhatásúgáz-kibocsátása 25%-át.

Or. en

Indokolás

A CER és ERU egységek fontos szerepet töltenek be, támogatják a technológiatranszfert és 
biztonsági szelepet kínálnak a kibocsátási egységek árának egekbe szökése esetére. Az az 
együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési mechanizmus tanúsítványoknak a második kereskedési 
időszak alatti mennyiségre korlátozása nincs összhangban a harmonizációval, mivel a 
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különböző tagállamok eltérő százalékokat engedtek meg, aminek a folytatódása az 
üzemeltetők való egyenlőtlen elbánás folytatódását fogja okozni. Ezért egy általános kvóta –
amely megszünteti az egyenlőtlen elbánást és nem sért szerzett jogokat – tanácsolható a 
hátrányba került üzemeltetők által indítandó peres eljárások megelőzésére.

Módosítás 346
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az a szereplő, amely tCER-t használt 
fel, az CER-t, TCER-t, ERU-t, vagy 
kibocsátási egységet szolgáltat vissza, 
legkésőbb a tCER lejárata előtt 30 nappal,
oly módon, hogy fedeznie kell azokat a 
kibocsátásokat, amelyeket a lejárt 
kibocsátáscsökkentési egység fedezett. Ha 
az adott szereplő nem pótolja a felhasznált 
tCER-t a kibocsátáscsökkentési egységek 
lejárata előtt fedezett kibocsátások 
fedezésére, akkor a felelősség őt terheli és 
a 16. cikk rendelkezéseiben 
meghatározott, túlzott mértékű kibocsátás 
miatt kiszabott pénzbírságot meg kell 
fizetnie.

Or. fr

Indokolás

Az elültetett növények megkötik a szenet, és faanyagot szolgáltathatnak különböző 
felhasználási célokra, például az építőipar, a bútorgyártás és a papíripar számára. A CDM 
erdőprojektek folyamatosságával kapcsolatos nehézségek megoldódtak az ideiglenes CER 
kibocsátáscsökkentési egységek (tCER) létrehozásával, amelyeket lejáratkor visszaadnak.

Az energiatermelést szolgáló faanyagon kívül a fa alapanyagnak a felhasználáson keresztül 
történő nagyobb mennyiségű tárolása elősegítheti az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Egy 
vagy több újrahasznosítás után a fa alapanyag energia előállítása céljából elégethető.
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Módosítás 347
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tagállamok abszorpciós egységeket 
kaphatnak, amelyek megfelelnek a fa 
alapanyagú termékekben található 
további megkötött szénnek, az 
éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi 
egyezmények keretében megállapított 
megfeleltetési szabályok szerint. Ennek 
megnyitása az ETS-szel összhangban lévő, 
ösztönző intézkedésekhez vezet.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi megítélés szerint minden kivágott fa a CO2 légkörbe történő azonnali 
újrakibocsátásához vezet, ami nem ösztönzi a fa alapanyagként történő felhasználását.

Módosítás 348
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 

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

felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket az 
adott évben a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra elvégzett 
kibocsátáscsökkentések kiosztási 
mennyisége 50%-ának erejéig a közösségi 
rendszer szerinti kötelezettségeik teljesítése 
céljából felhasználhatják.

Or. de

Indokolás

Itt a rugalmasság további fokozására van szükség a kibocsátások lehető legkedvezőbb 
költségű és leghatékonyabb csökkentése érdekében.

Módosítás 349
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek 
harmadik országokkal kötött, a 
felhasználható mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket az 
adott évben a 2008-tól 2012-ig terjedő 
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megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják.

időszakra szóló kiosztási mennyiség 
tekintetében a 9. cikk szerint elvégzett 
kibocsátáscsökkentések 70%-ának erejéig
a közösségi rendszer szerinti 
kötelezettségeik teljesítése céljából 
felhasználhatják.

Or. de

Indokolás

A rugalmas projektmechanizmusok a költséghatékony kibocsátáscsökkentés fontos eszközei, és 
felhasználási lehetőségük a kibocsátáskereskedelem szempontjából olyan biztonsági szelep, 
amelyről nem szabad lemondani. A kiegészítő jelleg kritériuma szavatolja, hogy ezek a 
projektek ne keresztezzék a fogadó országok tényleges vagy lehetséges éghajlat-védelmi 
céljait, ill. megállapodásait. Mint a szöveg meghatározza, lehetségesnek kell lennie a JI/CDM 
kibocsátási egységek és felhasználási jogok 2. szakaszból a 3. szakaszba való továbbvitelének.

Módosítás 350
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság törekszik annak 
biztosítására, hogy az (5) bekezdésben 
említett megállapodások és a (6) 
bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás tartalmazzon egy jóváírási 
rendszert az erdősítés, az újraerdősítés, a 
csökkentett kibocsátású erdőirtás és más 
fenntartható erdészeti tevékenységek 
vonatkozásában, ideértve az erózió 
megakadályozását és a szennyvíztisztítást 
is. A létesítmények üzemeltetői számára 
megengedett minden olyan jóváírás 
felhasználása, amely olyan országokban 
végzett elkerült erdőirtási, erdősítési és 
újraerdősítési, valamint más fenntartható 
erdészeti projektből és tevékenységből 
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származik, amelyek csatlakoztak az (5) és 
(6) bekezdésben említett megállapodáshoz.

Or. en

Indokolás

Az erdő alapú széndioxid-kibocsátási jóváírások alapvetőek a fejlődő országok számára 
annak lehetővé tételében, hogy jelentőségteljes éghajlatváltozás-csökkentési erőfeszítéseket 
fejtsenek ki, és emiatt biztosítják az éghajlatváltozásról szóló, Kiotó utáni nemzetközi 
megállapodás sikeres megkötését. Az erdő alapú széndioxidkibocsátás-csökkentés korlátozott, 
mégis létfontosságú rugalmasságot biztosít az európai iparágak számára az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésben.

Módosítás 351
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság törekszik annak 
biztosítására, hogy az (5) bekezdésben 
említett megállapodások és a (6) 
bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás tartalmazzon egy jóváírási 
rendszert az erdősítés, az újraerdősítés, a 
csökkentett kibocsátású erdőirtás és más 
fenntartható erdészeti tevékenységek 
vonatkozásában, ideértve az erózió 
megakadályozását és a szennyvíztisztítást 
is. A létesítmények üzemeltetői számára 
megengedett minden olyan jóváírás 
felhasználása, amely olyan országokban 
végzett elkerült erdőirtási, erdősítési és 
újraerdősítési, valamint más fenntartható 
erdészeti projektből és tevékenységből 
származik, amelyek csatlakoztak az (5) és 
(6) bekezdésben említett megállapodáshoz.

Or. en
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Indokolás

Az erdő alapú széndioxid-kibocsátási jóváírások alapvetőek a fejlődő országok számára
annak lehetővé tételében, hogy jelentőségteljes éghajlatváltozás-csökkentési erőfeszítéseket 
fejtsenek ki, és emiatt biztosítják az éghajlatváltozásról szóló, Kiotó utáni nemzetközi 
megállapodás sikeres megkötését. Az erdő alapú széndioxidkibocsátás-csökkentés korlátozott, 
mégis létfontosságú rugalmasságot biztosít az európai iparágak számára az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésben.

Módosítás 352
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság törekszik annak 
biztosítására, hogy az (5) bekezdésben 
említett megállapodások és a (7) 
bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás tartalmazzon egy jóváírási 
rendszert az erdősítés, az újraerdősítés, a 
csökkentett kibocsátású erdőirtás és más 
fenntartható erdészeti tevékenységek 
vonatkozásában, ideértve az erózió 
megakadályozását és a szennyvíztisztítást 
is.
Emellett a tagállamok a létesítmények 
üzemeltetői számára megengedhetik 
minden olyan jóváírás felhasználását, 
amely olyan országokban végzett elkerült 
erdőirtási, erdősítési és újraerdősítési, 
valamint más fenntartható erdészeti 
projektből és tevékenységből származik, 
amelyeket az együttes végrehajtási 
projektek igazgatósága tanúsított vagy 
amelyek megfelelnek az (5) és (7) 
bekezdésben említett megállapodásoknak. 
A tagállamok által adott ilyen jóváírások a 
közösségi rendszerben forgalomképesek.

Or. en
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