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Módosítás 353
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a) A 12. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság megfelelő jogalkotási 
javaslatokat tartalmazó jelentést tesz közzé
a kibocsátási egységek piacán folyó 
bennfentes kereskedelemről és piaci 
manipulációról. Ez a jelentés mérlegeli 
többek között, hogy az egységeket a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról (piaci visszaélés) szóló 
2003/6/EK irányelv hatálya alá tartozó 
pénzügyi eszközöknek kell-e tekinteni.”

Or. en

Indokolás

A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) kérdését érdemes 
megvizsgálni. Mielőtt azonban új, további terhet jelentős jogszabályt vezetnének be, elemzést 
kell végezni, amely már jelenleg is folyik az EU piaci visszaélésről szóló irányelve és az EU 
pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelve (MIFID) keretében.

Módosítás 354
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2013. január 1-jétől kezdődően 
kiadott kibocsátási egységek a 2013. január 

(1) A 2013. január 1-jétől kezdődően 
kiadott kibocsátási egységek a 2013. január 

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 4/50 AM\731526HU.doc

HU

1-jétől számított nyolcéves időszak során 
megvalósuló kibocsátásokra érvényesek.

1-jétől számított nyolcéves időszak során 
megvalósuló kibocsátásokra érvényesek. A 
fel nem használt kibocsátási egységek 
következő nyolcéves időszakra való 
továbbvitele teljes mértékben lehetséges.

Or. de

Indokolás

A rugalmasság e növelése lehetővé teszi és jutalmazza a kibocsátások idő előtti mérséklését, 
és emellett nagyobb rugalmasságot teremt.

Módosítás 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság – a nyomon követésre és a 
jelentéstételre vonatkozóan a IV. 
mellékletben meghatározott elvek alapján –
útmutatókat és segédleteket fogad el az I. 
mellékletben felsorolt tevékenységekből 
származó kibocsátás, valamint, szükség 
szerint, a tevékenységre vonatkozó adatok 
nyomon követéséről és bejelentéséről; a 
rendeletben az egyes üvegházhatást okozó 
gázokkal kapcsolatos, a kibocsátás nyomon 
követésére és bejelentésére vonatkozó 
követelmények kapcsán meghatározza e 
gázok globális felmelegedési potenciálját.

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. de
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Indokolás

A Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy önállóan rendeleteket adjon ki!

Módosítás 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A rendelet figyelembe veszi a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, és a 10a. cikk végrehajtása 
tekintetében követelményeket állapít meg 
az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be 
az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával összefüggő 
kibocsátásról, továbbá rendelkezhet ezen 
adatok független hitelesítéséről.

Or. en

Módosítás 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet figyelembe veheti a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, követelményeket állapíthat 

törölve
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meg az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak 
be az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával 
összefüggő kibocsátásról, továbbá 
rendelkezhet ezen adatok független 
hitelesítéséről.
Ezek a követelmények kiterjedhetnek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy önállóan rendeleteket adjon ki! Ezen túlmenően 
az alapvető módosításokat rendes jogalkotási eljárás keretében kell elvégezni, nem pedig 
önhatalmúlag a végrehajtó szerven keresztül.

Módosítás 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
rendelettel összhangban minden 
létesítményüzemeltető minden naptári év 
végén bejelentse az illetékes hatóságnak az 
adott évben az adott létesítmény által 
előidézett kibocsátás nagyságát.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
létesítményüzemeltető minden naptári év 
végén bejelentse az illetékes hatóságnak az 
adott évben az adott létesítmény által 
előidézett kibocsátás nagyságát.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy önállóan rendeleteket adjon ki! Ezen túlmenően 
az alapvető módosításokat rendes jogalkotási eljárás keretében kell elvégezni, nem pedig 
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önhatalmúlag a végrehajtó szerven keresztül.

Módosítás 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – b pont
2003/87/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 
kibocsátásadatokat tartalmazó jelentések 
hitelesítéséről és a hitelesítők 
akkreditációjáról, ezekben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös 
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak nincs hatásköre ahhoz, hogy önállóan rendeleteket adjon ki! Ezen túlmenően 
az alapvető módosításokat rendes jogalkotási eljárás keretében kell elvégezni, nem pedig 
önhatalmúlag a végrehajtó szerven keresztül.

Módosítás 360
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a) A 16. cikk a következő (3a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) 50 EUR feletti szén-dioxid-
kibocsátási ár esetén minden egyes 
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kibocsátott szén-dioxid tonna-egyenérték 
után 50 EUR  többlet-kibocsátási bírság 
megfizetése mentesíti az üzemeltetőt a 
2013-tól 2020-ig tartó kereskedelmi 
időszakban azon kötelezettsége alól, hogy 
a többletkibocsátásnak megfelelő 
mennyiségű kibocsátási egységet átadjon 
a rákövetkező évre vonatkozó egységek 
átadása alkalmával.”

Or. en

Indokolás

Az ETS hatálya alá tartozó iparnak bizonyos fokú tervezési biztonságra van szüksége a magas 
szén-dioxid-kibocsátási árak alapján és arra az esetre, ha nem kerül sor arra, hogy kötelezik 
az importőröket az ETS-hez való csatlakozásra vagy a 10b. cikk szerinti ezzel egyenértékű 
intézkedésre. A bírság megfizetése révén az egységek visszaadása alóli mentesség egy 
lehetőség e probléma megoldására.

Módosítás 361
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2003/87/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 21. cikkben előírt 
jelentéstételre és az ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel jogosult 
módosítani ezen irányelv mellékleteit, 
kivéve az I. mellékletet. A IV. és az V. 
melléklet módosítását a kibocsátás nyomon 
követésének, bejelentésének és 
hitelesítésének javítása indokolhatja.

A Bizottság a 21. cikkben előírt 
jelentéstételre és az ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel jogosult 
módosítani ezen irányelv mellékleteit, 
kivéve az I. mellékletet és a IIa. 
mellékletet. A IIa. melléklet csak a 
Szerződés 251. cikkében megállapított 
eljárással összhangban módosítható. A 
IV. és az V. melléklet módosítását a 
kibocsátás nyomon követésének, 
bejelentésének és hitelesítésének javítása 
indokolhatja.

Or. en
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Indokolás

Az I. melléklet és a IIa. melléklet az irányelv alapvető elemét képezi, és ezekben csak az 
együttdöntési eljárás keretében szabad változtatást végrehajtani.

Módosítás 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az irányelv a következő 24a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 

szabályok
(1) A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
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24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
(2) A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy a javaslat hogyan kívánja lehetővé tenni ágazatok vagy tevékenységek (az 
ezekből származó jóváírt kibocsátási egységek) ETS-be való opcionális bevonását anélkül, 
hogy aláásná a kereskedelemben részt nem vevő ágazatok által a terhek közös vállalására 
vonatkozó határozat keretében vállalt kibocsátáscsökkentési kötelezettséget.

Módosítás 363
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
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Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

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

Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.

Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. A közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatakor meg kell 
fontolni e kibocsátás szabályozásának 
közösségi hatályú harmonizálását.

Or. en

Indokolás

Szükség van az EU ETS-, illetve ETS-en kívüli ágazatainak összekapcsolására, és ezért meg 
kell szüntetni a 24a. cikk alkalmazásának a 24. cikkhez való kötését.

Módosítás 364
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
24a a cikk (új)

MódosításA Bizottság által javasolt szöveg

19. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„24aa. cikk
A tagállamok felhasználhatják a 
2008/XX/EK határozat 3. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerint engedélyezett 

Adlib Express Watermark



PE409.457v01-00 12/50 AM\731526HU.doc

HU

üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó jogosultságaikat a 2003/87/EK 
irányelv szerinti kötelezettségeik 
teljesítésére.
A 24a. cikk rendelkezésein túlmenően a 
közösségi rendszerbe bevont minden egyes 
létesítmény igazolt kibocsátásának 10%-át 
fedezheti a tagállamok 2008/xxxx 
határozat által megállapított 
határértékeiből szerzett egységekkel.”

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv és a terhek közös vállalására vonatkozó határozat elemei kapcsolódnak 
egymáshoz, és ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az EU 
összességében költséghatékony módon teljesíteni tudja a kibocsátáscsökkentési célokat. Ezért 
támogatni kell az ETS- és az ETS-en kívüli rendszerek közötti rugalmasság elvének 
bevezetését. 

A harmadik országbeli projektfejlesztés valódi ösztönzőinek létrehozása érdekében nem 
szabadna határt húzni a megszerzett jóváírások felhasználását illetően.

Módosítás 365
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb létesítmények kivétele a közösségi 
rendszerből

Or. en
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Módosítás 366
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb létesítmények kivétele a 
közösségi rendszerből

Or. en

Indokolás

Mivel a kis kibocsátók (< évi 50.000 tonna CO2) irdatlan költségekkel szembesülnek a 
nyomon követés és a bejelentések kapcsán, anélkül, hogy az EU ETS ennek révén 
környezetvédelmi hasznot érne el, ezeket a kis kibocsátókat minél előbb ki kell venni a 
közösségi rendszerből. A szabályozott létesítmények hozzávetőlegesen 75%-a bocsát ki évi 
56.000 tonna CO2-t, de ez a teljes ETS kibocsátásnak mindössze 5%-át teszi ki. A kis 
kibocsátóknak csak önkéntes alapon kellene belépniük az ETS-be (választható belépési 
lehetőség).

Továbbá semmi sem indokolja, hogy csak a „tüzelőberendezéseket” vegyék ki a közösségi 
rendszerből. A kerámiaipart (különösen a téglagyártást) sújtják a legnagyobb adminisztratív
költségek.

Módosítás 367
Dominique Vlasto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a 
közösségi rendszerből a 25 MW alatti 
névleges bemenő hőteljesítményű
olyan tüzelőberendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság 

(1) A tagállamok kiveszik a közösségi 
rendszerből az olyan tüzelőberendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
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részére bejelentett kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás 
nélkül – az előző 3 év egyikében sem 
éri el a 10 000 tonna szén-dioxid-
egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás 
csökkentéséhez, azzal a feltétellel, 
hogy az adott tagállam teljesíti a 
következő feltételeket:

egyikében sem éri el az 50 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a tüzelőberendezések
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– 50 000 tonna szén-dioxid-
egyenértéknek megfelelő vagy annál több 
kibocsátást idéz-e elő;

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

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely tüzelőberendezés
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – eléri vagy meghaladja 
az 50 000 tonna szén-dioxid-egyenértéket, 
valamint ha az egyenértékű intézkedések 
már nincsenek hatályban, a 
tüzelőberendezést visszaveszi a 
rendszerbe;

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

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

Or. en

Indokolás

Az 50.000 tonna alatti kis kibocsátók részvétele nem költséghatékony, mivel a nyomon követés 
és az ETS-szabványok szerinti bejelentés terhe, valamint az engedélyezés igazgatási költsége 
meghaladja a környezeti hasznok pénzben kifejezett értékét. „Költséghatékony megoldás és a 
létesítmények számának csökkentése úgy érhető el, ha az 50.000 tonna alatti kibocsátású 
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létesítmények kivehetők a rendszerből: miközben továbbra is le lesz fedve az ETS-ágazatok 
kibocsátásainak 95%-a, ez az 50.000 tonnás küszöbérték a létesítmények 75%-át megkíméli az 
ETS súlyos terhétől” (2007. évi EGT-jelentés).

Módosítás 368
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az olyan létesítményeket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el az 50 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek csökkentik az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását, azzal a 
feltétellel, hogy az adott tagállam teljesíti a 
következő feltételeket:

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

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

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

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
50 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 10 000 tonna

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja az 50 000 tonna
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szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel a kis kibocsátók (< évi 50.000 tonna CO2) irdatlan költségekkel szembesülnek a 
nyomon követés és a bejelentések kapcsán, anélkül, hogy az EU ETS ennek révén 
környezetvédelmi hasznot érne el, ezeket a kis kibocsátókat minél előbb ki kell venni a 
közösségi rendszerből. A szabályozott létesítmények hozzávetőlegesen 75%-a bocsát ki évi 
56.000 tonna CO2-t, de ez a teljes ETS kibocsátásnak mindössze 5%-át teszi ki. A kis 
kibocsátóknak csak önkéntes alapon kellene belépniük az ETS-be (választható belépési 
lehetőség).

Továbbá semmi sem indokolja, hogy csak a „tüzelőberendezéseket” vegyék ki a közösségi 
rendszerből. A kerámiaipart (különösen a téglagyártást) sújtják a legnagyobb adminisztratív
költségek.

Módosítás 369
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

11. A tagállamok kiveszik a közösségi 
rendszerből az olyan berendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el az 50 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
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hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
50 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

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

c) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
50 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

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

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

Or. it

Indokolás

A kis berendezések kizárását minden berendezésre ki kell terjeszteni, nem csak a 
tüzelőberendezésekre. Emellett az 50 000 tonnás kizárási küszöb lehetővé teszi a 
kibocsátáskereskedelem alkalmazási körébe tartozó kibocsátások kb. 95%-ának e rendszerbe 
történő bevonását, illetve a jobb szabályozás elvével összhangban a költségek komoly mértékű 
csökkentését is mind a kisvállalkozások, mint a közigazgatás szférájában.

Módosítás 370
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez,
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az olyan létesítményeket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, azzal a feltétellel, 
hogy az adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

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

a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről;

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Módosítás 371
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az olyan tüzelőberendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű intézkedéseket, 
a létesítmény tulajdonosának 
jóváhagyásával együtt, amelyben 
kinyilvánítja, hogy élni kíván a 
választható kívülmaradás lehetőségével;

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

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

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

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 25 000 tonna
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;
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d) az a), a b) és a c) pontban előírt 
információkat észrevételek megtétele 
céljából nyilvánosságra hozza.

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

Or. en

Indokolás

A 10.000 tonnás szint számos kis üzemet vesz célba, és szükségtelen igazgatási és pénzügyi 
terhekhez vezet, anélkül, hogy jelentősen növelné a célba vett kibocsátások teljes mennyiségét. 
Egyes újrahasznosítást nem végző létesítmények együttdöntés keretében választhatják meg, 
hogy továbbra is az ETS-rendszerben maradnak-e.

Módosítás 372
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok az üzemeltető kérésére 
kiveszik a közösségi rendszerből az olyan 
létesítményeket, amelyeknek az illetékes 
hatóság részére bejelentett kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 000 
tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek olyan intézkedések hatálya alá 
tartoznak, amelyek egyenértékű módon 
fognak hozzájárulni a kibocsátás 
csökkentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az 
adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

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

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

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 

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

biomasszából származó kibocsátás nélkül –
25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az évi 25.000 tonna CO2 küszöbértékre való áttéréssel 55%-kal csökkenthető a résztvevők 
teljes száma, a szabályozott kibocsátások mindössze 2,4%-os csökkenése mellett. Nemcsak a 
tüzelőberendezések számára kell biztosítani a válaszható kívülmaradás lehetőségét, hanem az 
EU ETS valamennyi létesítménye számára. Ez megfelel a (10) preambulumbekezdésnek, 
amely nem korlátozza a rendelkezést a tüzelőberendezésekre.

Módosítás 373
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság a hatásvizsgálatban (SEC(2008)52) megállapítja, hogy az EU ETS-
rendszerből kivett kibocsátások adminisztratív költségének tonnánkénti csökkenése túl kicsi a 
25 000 tonnás küszöb bevezetéséhez (a 10 000 tonnához képest). A bizottsági dokumentum 
azonban nem vizsgálja a kibocsátás bizonytalanságát a nagy CO2-kibocsátók esetében. Ennek 
a bizonytalanságnak a nagyságrendje megegyezhet az évi 25.000 tonna CO2 alatti 
kibocsátású létesítmények teljes CO2-kibocsátásáéval.

A kivett létesítmények ráadásul az EU ETS-en kívüli ágazatban automatikusan az egyéb 
kibocsátáscsökkentési intézkedések hatálya alá kerülnek.
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Módosítás 374
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indokolás

A küszöböt a tervezett 10.000 tonnáról 25.000 tonna CO2 kibocsátásra kell felemelni. Ezzel 
jelentősen csökkenthetők ezeknek a létesítményüzemeltetőknek a terhei, és mégis bevonható a 
rendszerbe a kibocsátások több mint 97%-a. Ezenkívül konkretizálni kellene azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel el kívánják érni a kibocsátás csökkentéséhez való egyenértékű 
hozzájárulást. Mivel ezeknek a létesítményeknek a kivétele csekély éghajlat-politikai 
hatásukon alapul, a követelményeknek is könnyen teljesíthetőknek kellene lenniük.

Módosítás 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
10 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 

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

megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A kivétel egyébként is ahhoz a konkrét feltételhez kötött, hogy csökkentik az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását. Ezzel a legfeljebb évi 25.000 tonna kibocsátású létesítmények 
esetében mindenképpen biztosítható a bürokráciamentes eljárás.

Módosítás 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyek esetében az 
illetékes hatóság részére bejelentett átlagos 
kibocsátás – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 évből
számítottak alapján 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenérték alatt maradt, és 
amelyek olyan intézkedések hatálya alá 
tartoznak, amelyek egyenértékű módon 
fognak hozzájárulni a kibocsátás 
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azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket::

csökkentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az 
adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

Or. pl

Indokolás

A javítás nem befolyásolja a 10 000 tonnányi szén-dioxid egyenértékre vonatkozó kibocsátási
küszöbértéket, azonban lehetővé teszi a kisméretű tüzelőberendezések rugalmasabb és 
ésszerűbb működtetését.

Módosítás 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, a Bizottság 
kimerítő hatásvizsgálatot végez e 
csökkentések alkalmazási módjainak 
gazdasági következményeiről, illetve az 
említett nemzetközi megállapodásban 
szereplő egyéb intézkedések 
következményeiről.

A hatásvizsgálat emellett megállapítja, 
hogy a következő feltételek teljesülnek-e:

- a nemzetközi megállapodás kötelezi 
mindazon országokat, amelyek az ezen 
irányelvvel érintett ágazatokban 
termelnek vagy termelést alakíthatnak ki;

- a nemzetközi megállapodás
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o a fejlett országokban az ezen 
irányelv I. mellékletében említett ágazatok 
tekintetében az Európai Unióban 
megállapítottakkal egyenértékű 
korlátozásokat írhat elő;

o a különösen a gazdasági téren 
legfejlettebb fejlődő országokban az ezen 
irányelv I. mellékletében említett ágazatok 
tekintetében a feladataiknak és 
kapacitásaiknak megfelelő hozzájárulást 
írhat elő.

- a fejlett országok ezen 
kötelezettségvállalásai és különösen a 
gazdasági téren legfejlettebb fejlődő 
országok hozzájárulásai:

o nemzetközileg elismert módszerek 
szerint kerülnek mérésre és értékelésre, és

o ezek szerint jelentik azokat.

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás hatályba lépését 
követő évtől kezdve és az ugyanezen 
bekezdésben előírt hatásvizsgálat 
eredményeire figyelemmel, ideértve 
különösen a három említett feltétel 
teljesülését, a Bizottság módosított 
tényezőre tesz javaslatot, hogy a 2020. évi 
közösségi kibocsátásiegység-mennyiség 
20% feletti része a 9. és a 9a. cikknek 
megfelelően hozzájáruljon a nemzetközi 
megállapodásban a Közösség számára az 
üvegházhatású gázok tekintetében előírt 
teljes kibocsátáscsökkentéshez.

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.
(4) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el )4) Az e cikk (1) bekezdésében előírt 
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abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk 
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.

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

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

Or. fr

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás megkötése új kötelezettségeket keletkeztet az EU és további 
felek számára. Ezért elengedhetetlen egy kimerítő hatásvizsgálat elvégzése az alkalmazási 
módok értékelése és mindenfajta következmények megbecsülése érdekében. A megállapodás 
sikerének kritériumait ezért meg kell határozni. Emellett meg kell határozni a közösségi 
keretben a feltörekvő országokkal kapcsolatos sajátos elvárásokat, mivel ez utóbbiak nem 
hasonlíthatók össze a többi fejlődő országgal az alkalmazandó erőfeszítések tekintetében.

Módosítás 378
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 

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

megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő az I. és a IIab. 
mellékletben szereplő ágazatokban 
említésre méltó tevékenységet folytató 
valamennyi állam számára, és amint a 
Bizottság bizonyította, hogy ez a 
megállapodás ezekben a másik 
államokban az I. és a IIab. mellékletben 
szereplő ágazatok számára hasonló, CO2-
hoz kapcsolódó költségterheléshez vezet, 
akkor a (2), a (3) és a (4) bekezdés szerint 
kell eljárni.

Or. de

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás fennállása esetén a megfelelő kiigazításokra, amelyek a 
következő bekezdésekből adódnak, nem kerülhet sor automatikusan. Ehelyett kritériumokat 
kell megfogalmazni, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy megtörténhessen a kiigazítás. 
Ezzel kapcsolatban minimális követelmény, hogy az I. mellékletben megnevezett megfelelő 
ágazatok tekintetében minden Európán kívüli államban hasonló költségterhelés álljon fenn.

Módosítás 379
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő az I. és a IIab. 
mellékletben szereplő ágazatokban 
említésre méltó tevékenységet folytató 
valamennyi állam számára, és 
amennyiben előzetesen bizonyítják, hogy 
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ez a megállapodás az I. és a IIab. 
mellékletben szereplő ágazatok 
tekintetében hasonló, CO2-hoz kapcsolódó
költségterheléshez vezet a másik 
államokban, akkor e cikk (2), (3) és (4) 
bekezdése szerint kell eljárni. A bizonyítás 
a Bizottság feladata.

Or. de

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás fennállása esetén a megfelelő kiigazításokra, amelyek a 
következő bekezdésekből adódnak, nem kerülhet sor automatikusan. Ehelyett kritériumokat 
kell megfogalmazni, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy megtörténhessen a kiigazítás. 
Ezzel kapcsolatban minimális követelmény, hogy az I. mellékletben megnevezett megfelelő 
ágazatok számára minden hasonló, Európán kívüli államban hasonló költségterhelés álljon 
fenn.

Módosítás 380
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a Közösség a 10b. cikk (2a) 
bekezdésében szereplő kritériumoknak 
megfelelő olyan nemzetközi éghajlat-
változási megállapodást köt, amely 2020-ig 
az üvegházhatású gázok tekintetében az 
Európai Tanács által 2007. március 8-án 
és 9-én megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a nemzetközi megállapodásnak meg kell felelnie bizonyos 
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kritériumoknak a következményes kibocsátás megelőzése érdekében. Világosan hivatkozni kell 
a 2007. márciusi tanácsi ülés eredményeire.

Módosítás 381
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a Közösség a 10b. cikk (2a) 
bekezdésében említett kritériumoknak 
megfelelő olyan nemzetközi éghajlat-
változási megállapodást köt, amely 2020-ig 
az üvegházhatású gázok tekintetében a
2007. március 8-i és 9-i Európai Tanács 
által megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni, hogy a nemzetközi megállapodásnak meg kell felelnie bizonyos 
kritériumoknak a következményes kibocsátás megelőzése érdekében. Világosan hivatkozni kell 
a 2007. márciusi tanácsi ülés eredményeire.

Módosítás 382
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 

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

követően hat hónappal, amely a 3. cikk 
szerintinél nagyobb kötelező 
kibocsátáscsökkentéshez vezet, a Bizottság 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő az egyes 
tagállamoknak a Közösség további 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseihez 
való hozzájárulásáról, amelyet az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 251. 
cikkével összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásban szereplő 30%-os kibocsátáscsökkentési cél jelentős 
hatásokkal járó politikai döntés, amelyet ezért az együttdöntés keretében kell meghozni.

Módosítás 383
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követő évtől kezdve a Bizottság az e 
kibocsátáscsökkentések elérésére szolgáló 
eszközök költséghatékonyságának, 
valamint a nemzetközi megállapodásban 
részletezett egyéb intézkedések hatásainak 
teljes körű hatásvizsgálata alapján 
jogalkotási javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
a 2020. évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség további csökkentését javasolja
a nemzetközi megállapodásban a Közösség 
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alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti részének
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásról folyó tárgyalások következtetéseire adott válasz nem lehet 
automatikus, hanem értékelésen és együttdöntésen kell alapulnia.

Módosítás 384
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett bizottsági 
elemzés előterjesztését követő évtől kezdve 
a lineáris tényezőt meg kell növelni oly 
módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. cikk 
alapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
Ez a rendelkezés csak akkor válik 
hatályossá, ha a bizottsági elemzés 
előterjesztésére 2015 előtt sor kerül.

Or. de
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Indokolás

Minél később történik meg az éves csökkentési tényező felemelése, annál meredekebbé válik a 
szükséges csökkentési görbe, és annál jobban kihat a kibocsátásiegység-mennyiség szűkössé 
válása a kibocsátási egységek árára. A gazdaság ebből eredő aránytalan terhelésének 
megakadályozása érdekében egy időpontot kell megállapítani, ameddig a megállapodásnak 
legkésőbb hatályba kell lépnie.

Módosítás 385
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett bizottsági 
elemzés előterjesztését követő évtől kezdve 
a lineáris tényezőt meg kell növelni oly 
módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. cikk 
alapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel. 
Ez a rendelkezés csak akkor válik 
hatályossá, ha a bizottsági elemzés 
előterjesztésére [2015] előtt sor kerül.

Or. de

Indokolás

Minél később történik meg az éves csökkentési tényező felemelése, annál meredekebbé válik a 
szükséges csökkentési görbe, és annál jobban kihat a kibocsátásiegység-mennyiség szűkössé 
válása a kibocsátási egységek árára. A gazdaság ebből eredő aránytalan terhelésének 
megakadályozása érdekében egy időpontot kell megállapítani, ameddig a megállapodásnak 
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legkésőbb hatályba kell lépnie.

Módosítás 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
nemzetközi megállapodás a meghatározás 
szerint egy olyan, országok közötti 
megállapodás, amely az éghajlatváltozás 
hatékony kezeléséhez szükséges 
nagyságrendű globális 
kibocsátáscsökkentéshez vezet, és amely 
nyomon követhető, ellenőrizhető és 
kötelező végrehajtási szabályok hatálya 
alá tartozik.
Ennek a nemzetközi megállapodásnak a 
világ ágazati termeléséből kritikus 
tömeget kell magában foglalnia.
A nemzetközi megállapodás hatálya alá 
tartozó országok olyan intézkedések 
végrehajtásában és érvényesítésében 
állapodnak meg, amelyek a nemzetközi 
versenynek kitett iparágak számára 
egyenértékű terhelést eredményeznek.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodás csak akkor fogja megelőzni a következményes kibocsátást, ha 
megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek egyenlő feltételeket teremtenek a versengő 
ágazatok számára.
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Módosítás 387
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az üzemeltetők a tagállamok által a 
2008-tól 2012-ig tartó időszakra az 
üzemeltetők számára kiosztott, fel nem 
használt CER-ek/ERU-k mellett a 
nemzetközi megállapodásban részes 
harmadik országokból származó CER-eket, 
ERU-kat és egyéb, a (4) bekezdéssel 
összhangban jóváhagyott egységeket a (2) 
bekezdéssel összhangban megvalósuló 
csökkentés 70%-a erejéig használhatják 
fel.

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, lehetővé kell tenni a JI/CDM 
kibocsátási egységek és felhasználási jogok 2. szakaszból a 3. szakaszba való továbbvitelét.

Módosítás 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 

(3) Az üzemeltetők a tagállamok által a 
2008-tól 2012-ig tartó időszakra az 
üzemeltetők számára kiosztott, fel nem 
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és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.

használt CER-ek/ERU-k mellett a 
nemzetközi megállapodásban részes 
harmadik országokból származó CER-eket, 
ERU-kat és egyéb, a (4) bekezdéssel 
összhangban jóváhagyott egységeket a (2) 
bekezdéssel és a 9. cikkel összhangban 
megvalósuló csökkentés fele erejéig 
használhatják fel.

Or. de

Indokolás

A rugalmasság központi jelentőségű.

Módosítás 389
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

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

felhasználása
A tagállamok a 11a. és a 28. cikk ellenére 
megengedik a létesítmények 
üzemeltetőinek, hogy a létesítmény igazolt 
éves kibocsátásának (X)%-a erejéig 
felhasználják a következőkből származó 
jóváhagyott egységeket:
1. a CDM igazgatóság által hitelesített, 
valamint az együttes végrehajtás 
keretében felügyelőbizottsági eljárással 
igazolt erdőtelepítési és újraerdősítési 
projektek;
2. erdészeti tevékenységek olyan fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
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kötöttek; és
3. a 28. cikkben említett nemzetközi 
megállapodással összhangban lévő 
erdészeti projektek fejlődő országokban.”

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás 2013-tól bevonná az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe az 
erdészeti alapú jóváhagyott szén-dioxid-kibocsátási egységeket, amikorra új („Kiotó utáni”) 
nemzetközi éghajlat-változási megállapodás születhet. Ez nyomatékos üzenet lesz a fejlődő 
országok számára, hogy tegyenek tényleges erőfeszítéseket az éghajlatváltozás mérséklésére, 
és egyben bizonyos korlátozott rugalmasságot is biztosít az európai ipar számára.

Módosítás 390
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

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

felhasználása
A tagállamok a 11a. és a 28. cikk ellenére 
megengedik a létesítmények 
üzemeltetőinek, hogy a létesítmény igazolt 
éves kibocsátásának 4%-a* erejéig 
felhasználják a következőkből származó 
jóváhagyott egységeket:
1. a CDM igazgatóság által hitelesített, 
valamint az együttes végrehajtás 
keretében felügyelőbizottsági eljárással 
igazolt erdőtelepítési és újraerdősítési 
projektek;
2. erdészeti tevékenységek olyan fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
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kötöttek; és
3. a 28. cikkben említett nemzetközi 
megállapodással összhangban lévő, az 
erdőirtásból származó nemzeti 
kibocsátásokat csökkentő igazolt 
projektek, valamint a talaj vagy az erdők 
degradációját visszafordító projektek 
fejlődő országokban.
* ez a szám a 28. cikkben említett 
nemzetközi megállapodás 
eredményeképpen kiigazítható.”

Or. en

Indokolás

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Módosítás 391
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A már az eredeti irányelvben is szereplő halmozási szabály, amelyet a jelen irányelvre 
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irányuló javaslatban javasolt kiegészítés konkretizál, nagyszámú kis létesítmény bevonásával 
fenyeget. Különösen a vegyiparban számtalan integrált telephely létezik, amelyhez nagyszámú 
egyedi égetőhely tartozik, amelyeket e szabály alapján hozzáadnak egy már egyébként is a 
hatály alá tartozó 20 MW feletti tüzelőberendezéshez.

Módosítás 392
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A már az eredeti irányelvben is szereplő halmozási szabály, amelyet a jelen irányelvre 
irányuló javaslatban javasolt kiegészítés konkretizál, nagyszámú kis létesítmény bevonásával 
fenyeget.

Módosítás 393
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Indokolás

Számos kis létesítmény bevonásának a veszélye áll fenn. Különösen a vegyiparban számtalan 
integrált telephely létezik, amelyhez nagyszámú egyedi égetőhely tartozik, amelyeket vagy 
hozzáadnak egy már egyébként is a hatály alá tartozó 20 MW feletti tüzelőberendezéshez, 
vagy amelyek összességében átlépik a küszöbértéket, és kötelesek lesznek részt venni a 
kibocsátáskereskedelemben. Emiatt nagyszámú kis létesítmény számára válna kötelezővé a 
kibocsátáskereskedelemben való részvétel– ez ellentmond a 27. cikk módosításának.

Módosítás 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – b pont – ii pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet –táblázat – 2 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alumínium előállítása (elsődleges és 
másodlagos, amennyiben 20 MW-ot 
meghaladó bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezéseket működtetnek).

Alumínium előállítása (elsődleges, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek).

Or. en

Indokolás

A másodlagos újrahasznosítási iparból származó kibocsátások mennyisége kis hatással van az 
ETS-be bevont teljes kibocsátásra, ez az ipar számos KKV-ből áll, és a bevonást a pótlólagos 
adminisztratív és költségteher nem indokolja.

Módosítás 395
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c a pont (új)
2003/87/EK irányelv
I melléklet –táblázat – egyéb tevékenységek – 1 oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tevékenységkategóriák negyedik 
sorának helyébe a következő szöveg 
lép:
„Egyéb tevékenységek

Az alábbiak gyártására szolgáló 
létesítmények
a) faanyagból származó pép 
(cellulóz) vagy egyéb szálas 
anyagok, beleértve a 20 MW-ot 
meghaladó névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések 
üzemeltetését,
b) papír és karton 20 tonna/nap 
termelési kapacitáson felül, ahol 20 MW-
ot meghaladó névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezést 
üzemeltetnek.”

Or. en

Indokolás

Az I. mellékletben szereplő összes ágazat létesítményeinek hasonló kezelése. A Bizottság csak 
az újonnan bevont kategóriák tekintetében végzett változtatásokat, és megfeledkezett arról, 
hogy ezt megtegye az I. mellékletben már szerepeltetett meglévő ágazatok esetében is. Ez 
sokkal jobban kapcsolódik a villamosenergia-termelő fogalommeghatározásához, és biztosítja 
a jelenleg létező tagállami megközelítések világos harmonizálását.

Módosítás 396
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – vegyipar - 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szöveg a következő 
tevékenységkategóriákat tartalmazó 
sorokkal egészül ki:

4. A szöveg a következő 
tevékenységkategóriákat tartalmazó 
sorokkal egészül ki:

Adlib Express Watermark



AM\731526HU.doc 43/50 PE409.457v01-00

HU

Vegyipar Vegyipar
Korom szerves anyagok – mint például 
olaj, kátrány, krakkoló, desztillációs 
maradékok – karbonizálásával járó 
előállítása, amennyiben 20 MW-ot 
meghaladó bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezéseket működtetnek

Korom szerves anyagok – mint például 
olaj, kátrány, krakkoló, desztillációs 
maradékok – karbonizálásával járó 
előállítása, amennyiben 20 MW-ot 
meghaladó bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezéseket működtetnek

Salétromsav előállítása Salétromsav előállítása
Adipinsav előállítása Adipinsav előállítása
Glioxál és glioxilsav előállítása Glioxál és glioxilsav előállítása
Ammónia előállítása Ammónia előállítása
Alapvető szerves vegyszerek előállítása 
krakkolással, reformálással, részleges vagy 
teljes oxidálással vagy hasonló eljárással, 
100 tonna/napot meghaladó
gyártókapacitással

Etilén, propilén, benzol és aromaanyagok
előállítása krakkolással, reformálással, 
részleges vagy teljes oxidálással vagy 
hasonló eljárással, 100 tonna/napot 
meghaladó gyártókapacitással

Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása 
reformálással vagy részleges oxidálással 25 
tonna/napot meghaladó gyártókapacitással

Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása 
reformálással vagy részleges oxidálással 25 
tonna/napot meghaladó gyártókapacitással

Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-
hidrogén-karbonát (NaHCO3) előállítása

Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-
hidrogén-karbonát (NaHCO3) előállítása

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás szűkíti az értelmezés lehetőségét, és egyértelművé teszi a rendelkezést: a nagy, 
homogén folyamatok tartoznak ide. Az I. és a III. mellékletben felsoroltakon kívül más 
tevékenységek nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 397
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – vegyipar - 6 és 7 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alapvető szerves vegyszerek előállítása 
krakkolással, reformálással, részleges vagy 
teljes oxidálással vagy hasonló eljárással, 
100 tonna/napot meghaladó 
gyártókapacitással 

Etilén és propilén előállítása krakkolással, 
vagy reformálással, 100 tonna/napot 
meghaladó gyártókapacitással

Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása 
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reformálással vagy részleges oxidálással
25 tonna/napot meghaladó 
gyártókapacitással

reformálással 25 tonna/napot meghaladó 
gyártókapacitással

Or. de

Indokolás

A tagállamok általi különböző értelmezések megakadályozása érdekében a meghatározásokat 
a lehető legegyértelműbben kell megfogalmazni.

Módosítás 398
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/87/EK irányelv a következő Ia. 
melléklettel egészül ki:

„Ia. MELLÉKLET
A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett fokozott 
energiafelhasználású ágazatok felsorolása
Vas- és acélipar”

Or. en

Indokolás

A 3w. cikk (új) által bevezetett melléklet azoknak az ágazatoknak a felsorolása céljából, 
amelyek ki vannak téve a következményes kibocsátás jelentős kockázatának.
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Módosítás 399
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv a következő Ia. 
melléklettel egészül ki:
„Ia. MELLÉKLET
A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett fokozott 
energiafelhasználású ágazatok felsorolása 
Vas- és acélipar
…
…*”
* az irányelv elfogadása előtt a Parlament 
és a Tanács által meghatározandó 
ágazatok.

Or. en

Indokolás

A 3w. cikk (új) által bevezetett melléklet azoknak az ágazatoknak a felsorolása céljából, 
amelyek ki vannak téve a következményes kibocsátás jelentős kockázatának.

Módosítás 400
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
2003/87/EK irányelv
IIa melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IIa. mellékletet el kell hagyni.
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Or. de

Indokolás

Ezzel kapcsolatban a közösségi jogban egyéb támogatási eszközök léteznek, amelyek 
alkalmasabbak az erőforrások újrafelosztására.

Módosítás 401
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II a melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
IIa a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIA. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv a következő IIaa. 
melléklettel egészül ki:
„ IIaa. melléklet

Az irányelv 2. és 10. cikkében említett fokozott 
villamosenergia-felhasználású 
termelőlétesítmények felsorolása
- Klóralkáli gyártására szolgáló elektrolízis¨

Or. en

Indokolás

Ezek az ágazatok, amelyek esetében a villamos energia beszerzése a termelési költségek 
jelentős részét képezi, még nem kerültek be az ETS-rendszerbe. Ezeknek az ágazatoknak 
azonban olyan áramszolgáltatóktól kell beszerezniük az energiát, amelyek már benne vannak 
az ETS-rendszerben, és termelési költségeik jelentősen növekedni fognak. A közvetett
következményes kibocsátás elkerülése érdekében ezeket az ágazatokat kompenzálni kell a 
versenyképességüket érintő fenyegetésekkel szemben.
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Módosítás 402
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II a melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
IIa a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIA. MELLÉKLET A 2003/87/EK 
irányelv a következő melléklettel egészül 
ki: 
„IIaa. MELLÉKLET
Klór, nátronlúg, kálilúg és alkoholátok
előállítása elektrolízissel
Fluorsav előállítása elektrolízissel
Gázok előállítása levegőbontással
Kalcium-karbid előállítása elektromos 
kemencében
Hidrogén-peroxid előállítása
Polikristályos szilícium előállítása
Poligranuláris szén és grafit előállítása”

Or. de

Indokolás

Ez a felsorolás azokat a termelési folyamatokat rögzíti, amelyeknek általánosan elismert a 
fokozott villamosenergia-felhasználása, és amelyeket már méltányosságot érdemlő esetekként 
határoztak meg. A lista nem lezárt.

Módosítás 403
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II a melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
IIa a melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIA. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv a következő IIaa. 
melléklettel egészül ki:

„IIaa. melléklet
A 2. és a 10. cikkben említett fokozott 
energiafelhasználású létesítmények 
felsorolása a beruházások biztonságának 
szavatolása érdekében
Az EU feldolgozó ipara, amely a 10a. cikk 
(8) bekezdése alapján 100%-os ingyenes 
kiosztásban részesül.
Az alábbiakban részletezett iparágak 
teljesítménymutatókat és/vagy 
teljesítménynormákat állapítanak meg a 
kibocsátási egységek ingyenes 
kiosztásának alapjaként. A 
megállapítandó teljesítménymutatók 
adatait, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
Cement
Kerámiatermékek
Vegyszerek
Üveg
Vas és acél
Mész
Cellulóz és papír
Finomítók¨

Or. fr

Indokolás

Valamennyi fokozott energiafelhasználású ágazat igazolást nyújtott be a Bizottságnak az
energia gyártási költségekben való arányáról, a nemzetközi versenynek való kitettséget 
bizonyító kereskedelmi adatokról, arról, hogy az EU ETS rendszerrel kapcsolatos költségeket 
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nem tudják áthárítani a vevőkre, valamint a következményes kibocsátás kockázatáról, a 
belföldi termelés szén-dioxid-kibocsátásának (ún. szén lábnyom) az EU-n kívüli konkurens 
termeléssel való összehasonlítása alapján. A benyújtott adatok alapján teljes mértékben 
indokolt és jogszerű ezeknek az ágazatoknak mint az ágazatok által kidolgozandó 
teljesítménymutatók alapján ingyenes kiosztásra jogosult ágazatoknak a kifejezett felsorolása 
.

Módosítás 404
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II b melléklet (új)
2003/87/EK irányelv
IIa b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIB. MELLÉKLET
A 2003/87/EK irányelv a következő IIab. 
melléklettel egészül ki:
A 2. és a 10. cikkben említett fokozott 
energiafelhasználású létesítmények 
felsorolása a beruházások biztonságának 
szavatolása érdekében
Az EU feldolgozó ipara, amely a 10a. cikk 
(8) bekezdése alapján 100%-os ingyenes 
kiosztásban részesül.
Az alábbiakban részletezett iparágak 
teljesítménymutatókat és/vagy 
teljesítménynormákat állapítanak meg a 
kibocsátási egységek ingyenes 
kiosztásának alapjaként. A 
megállapítandó teljesítménymutatók 
adatait, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
Cement
Kerámiatermékek
Vegyszerek
Üveg
Vas és acél
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Mész
Kálisók és só
Színesfémek
Cellulóz és papír
Finomítók”

Or. en

Indokolás

Valamennyi fokozott energiafelhasználású ágazat igazolást nyújtott be a Bizottságnak az 
energia gyártási költségekben való arányáról, a folyamataik nemzetközi versenynek való 
kitettségét bizonyító kereskedelmi adatokról, arról, hogy az EU ETS rendszerrel kapcsolatos 
egyoldalú költségeket nem tudják áthárítani a vevőkre, valamint a következményes kibocsátás 
kockázatáról, a belföldi termelés szén-dioxid-kibocsátásának (ún. szén lábnyom) az EU-n 
kívüli konkurens termeléssel való összehasonlítása alapján.
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