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Módosítás 217
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„Ez az irányelv az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának költséghatékony és 
gazdaságilag eredményes, egyidejűleg az 
innovációt elősegítő és a 
versenyképességet fenntartó vagy javító
csökkentésének ösztönzése érdekében 
létrehozza a Közösségben az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységei kereskedelmének rendszerét (a 
továbbiakban: közösségi rendszer).”

Or. en

Indokolás

Az ETS-nek olyan alacsony szénfelhasználású innovációkhoz kell vezetnie, amelyek az uniós 
társaságok részére hosszú távú előnyt biztosít az EU-n kívüli versenytársakkal szemben. 
Amennyiben az ETS a következményes kibocsátás kockázatát eredményezi, az uniós 
társaságok versenyképességét fenn kell tartani.

Módosítás 218
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezik továbbá arról, hogy a Abból a célból, hogy a Közösség
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veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

üvegházhatásúgáz-kibocsátást 2020-ra 
legalább 30%-kal és 2050-re legalább 
80%-kal csökkentse, ez az irányelv 
meghatározza a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó, az e csökkentések 
eléréséhez való hozzájárulást szolgáló 
tevékenységek kereteit. Rendelkezik 
továbbá arról, hogy a veszélyes 
éghajlatváltozás elkerüléséhez tudományos 
alapon szükségesnek tartott csökkentéshez 
való hozzájárulás érdekében fokozni kell 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
azon csökkentését, amelyre a Közösség 
egy jövőbeli átfogó nemzetközi 
megállapodás keretében kötelezettséget 
vállal.

Or. en

Módosítás 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Előírja továbbá a veszélyes 
éghajlatváltozás elkerüléséhez való 
hozzájárulás céljából az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának tudományos alapon 
szükségesnek tartott szintre való 
csökkentését, anélkül, hogy az érintett 
ágazatokra aránytalan terhet rónának.

Or. en

Indokolás

Az ETS-ágazat és nem ETS-ágazat közötti tehermegosztást a rendelkezésre álló lehetőségekre 
és költséghatékonyságra figyelemmel kell értékelni. Ez a módosítás olyan megfogalmazást 
biztosít, amely kerüli a fő tehernek alapelvként az ETS-ágazatra való helyezését.
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Módosítás 220
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.”

„Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez a 
kutatók egy részének álláspontja szerint
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni lehet az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.”

Or. pl

Indokolás

A tudományos körök legalább ugyanakkor része kétségbe vonja már az üvegházhatású gázok 
elméletének, valamint a hozzá kapcsolódó potenciális intézkedések indokoltságát és 
valóságtartalmát. Ha a tudományt a meghatározott jelenségekkel kapcsolatos vélemények 
teljes körének tekintjük, akkor az 1. cikk megfogalmazása nem az igazságot tükrözi és ez 
tendencia, mert egyetlen szemponthoz ragaszkodik. A módosítás a bekezdés megfogalmazását 
összhangba hozza az e tárgyban meglévő vélemények kisarkításával.

Módosítás 221
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
és figyelembe véve a tagállamok Kiotói 
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kibocsátásának csökkentését. Jegyzőkönyv alapján elért eredményeit 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Or. en

Módosítás 222
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Rendelkezik továbbá arról, hogy a 
veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez 
tudományos alapon szükségesnek tartott 
csökkentéshez való hozzájárulás érdekében 
és figyelembe véve a tagállamok Kiotói 
Jegyzőkönyv alapján elért eredményeit 
fokozni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv céljainak megfelelően figyelembe kell venniük a tagállamok által a Kiotói 
Jegyzőkönyv alapján a referenciaévükhöz képest elért eredményeket.

Módosítás 223
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2003/87/EK irányelv hatályát ki 
kell terjeszteni azokra az energiaintenzív
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ágazatokra és alágazatokra is, amelyek 
nagy energiafelhasználásuk révén 
indirekt kibocsátónak minősülnek. Ezen 
indirekt kibocsátó energiaintezív ágazatok 
és alágazatok 2009. december 31-ig 
meghatározásra kerülnek.

Or. hu

Módosítás 224
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a bali konferencián 
benyújtott javaslatok és a technikai 
fejlődés fényében megvizsgálja a 
LULUCF-tevékenységek 2003/87/EK 
irányelv, valamint a 2003/87/EK irányelv 
módosításáról szóló 2004/101/EK irányelv 
alkalmazási körébe történő 
belefoglalásának részletes szabályait. A 
Bizottságnak legkésőbb 2008 végéig erre 
vonatkozóan jogalkotásra irányuló 
javaslatot kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
Ez a javaslat különösen vonatkozik arra, 
hogy a LULUCF-projekteket teljesen 
belefoglalják a Kiotói Jegyzőkönyvben 
előírt „projektalapú mechanizmusokba” 
(a vállalások közös végrehajtása és tiszta 
fejlesztési mechanizmus), ideértve az 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeni 
nemzetközi megállapodás hatálybalépését 
megelőzően a közösségi rendszer 
keretében a projekttevékenységekből 
eredő CER-ek és ERU-k használatát is. 

Or. fr
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Indokolás

Egyes tagállamok az Európai Bizottság szemére vetik, hogy nem indokolta meg eléggé azt a 
döntését, hogy kizárta a LULUCF-tevékenységeket a közösségi kibocsátáskereskedelmi 
rendszerről szóló irányelv alkalmazási köréből. Az Európai Tanács következtetései felkérték a 
Bizottságot, hogy tanulmányozza e belefoglalás lehetőségeit. Az Európai Parlament is felkérte 
a Bizottságot, hogy elemezze ugyanezt a lehetőséget. A fejlődő országokban LULUCF-
projektek tiszta fejlesztési mechanizmus révén történő megvalósítása egy nem elhanyagolható 
finanszírozási forrás lenne, sőt a biológiai sokféleség védelme és a megrongált erdők 
helyreállítása biztosításának forrása lenne.

Módosítás 225
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk a következőképpen módosul: törölve
(a) a c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) „»üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. 
mellékletben felsorolt gázok és a légkör 
azon természetes és emberi tevékenységből 
származó gáznemű alkotóelemei, amelyek 
elnyelik, majd újra kibocsátják az 
infravörös sugárzást;”
(b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„h) „»új kibocsátó«: olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;”
(c) a cikk a következő pontokkal egészül 
ki:
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„[(t)] »tüzelőberendezés«: olyan, 
rögzített helyzetű műszaki egység, 
amelyben hő- vagy mechanikai energia 
vagy mindkettő előállítása céljából 
tüzelőanyagokat oxidálnak és más, 
közvetlenül ehhez kapcsolódó 
tevékenységeket végeznek, beleértve a 
hulladékgázok tisztítását;
[(u)] „„»villamosenergia-termelő«: olyan 
létesítmény, amely 2005. január 1-jén 
vagy azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre szánt villamos 
energiát termelt, és amely az I. melléklet 
alkalmazásában csak az »Energia- vagy 
hőellátás« kategóriába tartozik.”

Or. pl

Indokolás

A javasolt új fogalommeghatározások túl általánosak és túl sok tárgyat ölelnek fel, amelyek 
jellemzőiket (üvegházhatású gázok) vagy méretüket (kibocsátó létesítmények) tekintve nem 
hasonlíthatók össze, és amelyek nem befolyásolják jelentősen az éghajlatváltozást.

Módosítás 226
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

c) „üvegházhatást okozó gázok”, 
„üvegházhatású gázok”: a II. 
mellékletben felsorolt gázok és a légkör 
azon természetes és emberi tevékenységből 
származó gáznemű alkotóelemei, amelyek 
elnyelik, majd újra kibocsátják az 
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infravörös sugárzást;

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya meghatározásának szilárd keretet kell kinyilvánítani az ipar és a 
tagállamok számára egyaránt. A II. mellékletbeli listában szerepel az összes „kiotói gáz”. 
Más „gáznemű alkotóelemek” tekintetében nem állnak adatok rendelkezésre. Ezért a jelenlegi 
fogalommeghatározást meg kell tartani.

Módosítás 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

c) „üvegházhatást okozó gázok”, 
„üvegházhatású gázok”: a II. 
mellékletben felsorolt gázok és a légkör 
azon természetes és emberi tevékenységből 
származó gáznemű alkotóelemei, amelyek 
elnyelik, majd újra kibocsátják az 
infravörös sugárzást;

Or. en

Indokolás

Nem szabad módosítani a 2003/87/EK irányelvből származó fogalommeghatározást, mivel 
egy tágabb értelmű fogalommeghatározás használata a végrehajtás során nehézségeket és 
zavarokat okozhat. Ezért a 2003/87/EK irányelvben említett fogalommeghatározásnak 
változatlanul fenn kell maradnia.

Módosítás 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
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Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„c) »üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
és a jövőbeli nemzetközi megállapodásban 
felsorolt gázok;”

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázok javaslatban szereplő fogalommeghatározása túlságosan tág és 
értelmezésnek enged teret. A következetesség biztosítására a módosítás azt javasolja, hogy a 
fogalommeghatározás kerüljön összhangba a Kiotói Jegyzőkönyvvel, ezzel garantálva a 
csökkentési erőfeszítések eredményességét.

Módosítás 229
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„c) »üvegházhatást okozó gázok«, 
»üvegházhatású gázok«: a II. mellékletben 
felsorolt gázok és olyan gázok, amelyeket 
jövőbeli nemzetközi egyezmények 
ilyenként határoznak meg;“

Or. de
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Indokolás

Az irányelv szorítkozzon a Kiotói Jegyzőkönyvben felsorolt éghajlat-befolyásoló gázokra. A 
tervbe vett megfogalmazás széles körű, például a vízgőzre is kiterjedne. Ez azt a veszélyt rejti 
magában, hogy a jövőben kevésbé célirányosak lesznek a csökkentésre vonatkozó előírások, 
és jelentős mértékű igazgatási forrásokat is igényelne.

Módosítás 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

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

Or. en

Indokolás

Álláspontunk szerint a kapacitásbővítéseket az új létesítéssel egyezően kell kezelni és ezért 
adott esetben az új kibocsátókkal azonos módon kell kvótát kapniuk. Egyébként a 
kapacitásbővítés ellenében az új létesítések kapnak ösztönzést, ami környezeti szempontból 
nem indokolt. A kapacitásbővítés egész EU-ban egységes értelmezésének garantálására 
egyértelmű fogalommeghatározást lehetne elfogadni komitológia útján, a 10a. cikk szerinti,
egész Közösségre kiterjedő kvótaelosztási szabályok értelmében.
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Módosítás 231
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

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

Or. en

Indokolás

Nem érthető az „új kibocsátó” kifejezés módosítása. A jelenleg hatályos irányelvben a 
létesítmények bővítésének helyesen ugyanakkora a jelentősége, mint az új létesítéseknek. 
Néhány tagállamban csak a hivatalos engedélyezési gyakorlatokon múlik az – vagy valójában 
az engedélyező hatóság egyedi határozatán –, hogy valamely létesítést „bővítésként” vagy „új 
létesítésként” engedélyeznek-e. Mindkét esetet egyenlően kell kezelni a 
kibocsátáskereskedelem tekintetében, legalábbis az ingyenes kvóták vonatkozásában. Ezért 
meg kell tartani a jelenleg hatályos terminológiát.

Módosítás 232
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 

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

amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt szerzett 
vagy üvegházhatású gáz kibocsátásra 
vonatkozó engedélyét naprakésszé tette 
a létesítmény jellegében vagy 
működésében bekövetkezett változás 
vagy annak bővítése, illetve a meglévő 
létesítmény kapacitásának jelentős 
növekedését eredményező fizikai 
módosítás miatt;”

Or. en

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elvét illetően, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében valamennyi termelőnek jogosultnak kell lennie arra, hogy egy hatékonysági cél 
(azaz hivatkozási rendszer) alapján összehasonlítható mennyiségű, ingyenes kibocsátási 
egységet kapjon, amikor új létesítményeket nyitnak meg vagy amikor növelik meglévő 
létesítményeik kapacitását, míg a bizottsági javaslat az ingyenes kiosztást csak az első esetre 
vonatkozóan tartja meg. Ez a módosítás előmozdítja az elavult vagy nem hatékony 
létesítmények bezárását és a termelésnek egy központosított, korszerű egységbe való 
áthelyezését, amely a méretgazdaságosság kihasználásával birkózik meg a szükséges és 
jelentős befektetésekkel.

Módosítás 233
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) az „új kibocsátó”olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely jellegének vagy működésének 
változása, illetve kapacitásának legalább 
[˚˚˚]%-kal történő bővítése folytán a 11. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
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megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett, vagy üvegházhatású gáz 
kibocsátásra vonatkozó engedélyét 
naprakésszé tette;

Or. en

Indokolás

Az új belépők tartalékának (NER) a meglévő létesítmények bővítésére is rendelkezésre kell 
állnia, ahogy az a rendszer jelenlegi szakaszában is történik. A kapacitásküszöb biztosítani 
fogja, hogy csak a jelentős bővítések legyen arra jogosultak.

Módosítás 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„(h) olyan, az I. mellékletben felsoroltak 
közül egy vagy több tevékenységet folytató 
létesítmény, amely a létesítmény termelési 
kapacitásának legalább 20%-os bővítése 
folytán a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett, vagy üvegházhatású gáz 
kibocsátásra vonatkozó engedélyét 
naprakésszé tette;

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátó irányelvben adott fogalommeghatározásának magas szintű bizonyosságot és 
előre jelezhetőséget kell az ipar számára biztosítania, a hosszú távú befektetések és a 
zöldmezős létesítések támogatása révén is.
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Módosítás 235
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátó fogalommeghatározásának az engedélyek módosítására is ki kell terjednie. Az 
új belépők tartalékára szóló kérelmek zömét a létesítmények fejlesztése adja. A Bizottság által 
javasolt fogalommeghatározás jelentősen megkülönböztetést tenne a bővítendő létesítmények 
kárára a „zöldmezős létesítések” javára. A módosítás célja a jelenlegi fogalommeghatározás 
fenntartása.

Módosítás 236
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az „új kibocsátó” fogalommeghatározásának ki kell terjednie a kapacitásbővítési helyzetre is. 
A jelenleg alkalmazandó fogalommeghatározás fenntartása fogja a leghatékonyabb 
megközelítést hozni és fokozza az innovációt a meglévő folyamatok terén.

Módosítás 237
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a h) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az „új kibocsátó” fogalommeghatározásának ki kell terjednie a kapacitásbővítési helyzetre is. 
A jelenleg alkalmazandó fogalommeghatározás fenntartása fogja a leghatékonyabb 
megközelítést hozni és fokozza az innovációt a meglévő folyamatok terén.
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Módosítás 238
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) »új kibocsátó«: olyan, az I. mellékletben 
felsoroltak közül egy vagy több 
tevékenységet folytató létesítmény, amely 
a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett, illetve a jellegében vagy 
működésében bekövetkezett változás 
miatt vagy a létesítményre vagy a 
kapacitása használatára vonatkozó
jelentős kiterjesztés miatt az 
üvegházhatású gáz kibocsátására 
vonatkozó engedélyét naprakésszé tette;”

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy azonos módon kezeljék az új kibocsátókat, akik első alkalommal 
rendelkeznek kibocsátási engedéllyel és azokat, akiknek az engedélyüket naprakésszé kell 
tenni a tevékenységük kiterjesztése vagy jelentős fejlesztése miatt. Ezt a 
fogalommeghatározást, amelyet először a kibocsátási egységekről szóló irányelv első két 
időszakában (2005-2007, majd 2008-2012) használtak, újból alkalmazni kell annak 
érdekében, hogy ne vezessenek be kezelési torzulást.

Módosítás 239
Johannes Blokland

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

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

„(h) olyan, az I. mellékletben felsoroltak 
közül egy vagy több tevékenységet folytató 
létesítmény, amely a 11. cikk (1) 
bekezdésében előírt létesítményjegyzék 
Bizottságnak való megküldését követően 
üvegházhatású gáz kibocsátására 
vonatkozó engedélyt szerzett, vagy 
amelynek módosították üvegházhatású 
gáz kibocsátására vonatkozó engedélyét a 
létesítmény termelési kapacitásának 
legalább 10%-os bővítése miatt;

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátó fogalmának azokat a létesítményeket is le kell fednie, amelyek naprakésszé tett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási engedélyt kaptak a létesítmény bővítése következtében.

Módosítás 240
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu
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Módosítás 241
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat nem tartalmaz szabályozásokat arra vonatkozóan, hogy 
jogilag hogyan kell kezelni a létező létesítmények kapacitásbővítését. Ezt a joghézagot be kell 
zárni.

Módosítás 242
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„[(t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 

„[(t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak;”
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beleértve a hulladékgázok tisztítását;”

Or. hu

Módosítás 243
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„[t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

„[t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben 
tüzelőanyagokat oxidálnak hő- vagy 
mechanikai energia vagy mindkettő 
előállításához abból a célból, hogy az 
energiát az érintett tüzelőberendezésen 
kívüli végfelhasználóhoz szállítsák;

Or. de

Indokolás

A „tüzelőberendezés” fogalommeghatározásának kifejezetten és kizárólag az erőművekre kell 
szorítkoznia, és nem foglalhatja magába ipari létesítmények belső tüzelőberendezéseit. 
Máskülönben ez azt eredményezné, hogy elavulnak az ipari kategóriák, továbbá ez ellentétes 
lenne a kiosztási szabályokra vonatkozóan az energiaágazat és az ipar között tett ésszerű 
megkülönböztetéssel is.

Módosítás 244
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„[t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-

„[t)] »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben 
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vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

tüzelőanyagokat oxidálnak hő- vagy 
mechanikai energia vagy mindkettő 
előállításához abból a célból, hogy az 
energiát az érintett tüzelőberendezésen 
kívüli végfelhasználóhoz szállítsák;

Or. de

Indokolás

A „tüzelőberendezések" fogalommeghatározásának kifejezetten és kizárólag az erőművekre 
kell szorítkoznia az irányelv I. melléklete címsorának megfelelően (Energia- vagy hőellátás), 
és nem foglalhatja magába ipari létesítmények belső tüzelőberendezéseit. Máskülönben ez 
nemcsak módszeres törést fog eredményezni, hanem azt is, hogy elavulnak az ipari 
kategóriák, továbbá ez ellentétes lenne a kiosztási szabályokra vonatkozóan az energiaágazat 
és az ipar között tett ésszerű megkülönböztetéssel is.

Módosítás 245
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű vagy mozgatható műszaki egység, 
amelyben hő- vagy mechanikai energia 
vagy mindkettő előállítása céljából 
tüzelőanyagokat oxidálnak és más, 
közvetlenül ehhez kapcsolódó 
tevékenységeket végeznek, beleértve a 
hulladékgázok tisztítását;

Or. en

Indokolás

Technikai tisztázás céljából.
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Módosítás 246
Frieda Brepoels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását, a 
91/156/EGK irányelv IIB R3 
mellékletében meghatározott 
újrafeldolgozási műveletek nem tartoznak 
a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározása alá;

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozás előmozdítása az EU egyik fontos célkitűzése. A fém-újrafeldolgozási 
műveleteknek az ETS-rendszerébe való felvétele drágábbá teheti a fémek újrafeldolgozását. 
Ez az értékes fémhulladék kivitelének növekedését okozhatja és környezeti veszteségekkel 
járhat.

Módosítás 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 

[(t)] „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
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előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását;

előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását, a 
91/156/EGK irányelv IIB R3 
mellékletében meghatározott 
újrafeldolgozási műveletek nem tartoznak 
a tüzelőberendezés 
fogalommeghatározása alá;

Or. en

Indokolás

Az uniós politika céljainak egyike az újrafeldolgozás előmozdítása és az EU erőforrás-
felhasználás szempontjából hatékonyabb társadalommá tétele. Ezért nincs értelme a fém-
újrafeldolgozó műveleteket egy olyan rendszerbe felvenni, amely azokat szankcionálni és 
drágítani fogja.

Módosítás 248
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

[u)]»villamosenergia-termelő«:olyan 
létesítmény, amely villamos energiát 
termel.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásnak a „harmadik felek számára történő értékesítésre szánt” villamos 
energia termelésre történő korlátozása versenytorzulást idéz elő a piaci értékesítésre termelők 
és az iparágak önellátói között. El kell kerülni azt az érzetet, hogy másként kezelik az 
önellátásra történő termelést. 
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Módosítás 249
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

[u)]»villamosenergia-termelő«:olyan 
létesítmény, amely 2005. január 1-jén vagy 
azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre és/vagy készenléti 
terhelésre szánt villamos energiát termelt, 
és amely az I. melléklet alkalmazásában 
csak az »Energia- vagy hőellátás« 
kategóriába tartozik.”

Or. en

Indokolás

Villamos energiát termelnek ipari létesítményekben, amelyet azután részben vagy egészben 
saját szükségletekre használnak fel. A tervezetben szereplő fogalommeghatározás 
indokolatlanul tesz megkülönböztetést a piaci szereplők között és megteremti a 
versenyzavarok lehetőségét a villamosenergia-termelés piacán, és egyben egyenlőtlen 
megoldásokat teremt az egyes termelők részletes megoldásaiban és például a kibocsátások 
nyomon követése terén.

Módosítás 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[u)]»villamosenergia-termelő«:olyan 
létesítmény, amely 2005. január 1-jén vagy 
azt követően harmadik felek számára 
történő értékesítésre szánt villamos 

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

energiát termelt, és amely az I. melléklet 
alkalmazásában csak az »Energia- vagy 
hőellátás« kategóriába tartozik. A 
betáplálási tarifa mellett történő 
villamosenergia-szállítás nem minősül 
harmadik személyeknek történő 
értékesítésnek, ha a betáplálási tarifa nem 
tartalmaz olyan árkiigazítási 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
CO2-kvóták visszanyerését.

Or. en

Indokolás

A kapcsolt – az úgynevezett kombinált hő- és villamos energia termelés – energiatermelésben 
előállított villamos energiára javasolt rendszer (a teljes árverezés) csak olyan esetekben
indokolt, ha a tarifák megengedik az áthárítást. Ha nem ez a helyzet, a kapcsolt termelésben 
előállított villamos energia vonatkozásában a teljes árverezés káros lenne a kapcsolt 
termelésre és büntetné a kapcsolt energiaelőállítás fejlesztését, előnyt adva a több CO2 
kibocsátással járó rendszereknek. Méltánytalan lenne a villamosenergia-termelést teljes 
árverezés hatálya alá tartozónak tekinteni, ha a villamos energiát olyan tarifával értékesítik, 
amely nem teszi lehetővé az áthárítást.

Módosítás 251
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[v)] „energiaintenzív vállalkozások“ az I 
melléklet 4a. pontja szerinti vállalkozási 
jogalanyok;“

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet 4a. (új) pontjában a nagy villamos energiaigényű vállalkozások kerülnek 
felsorolásra, amelyeknek ingyenesen osztanak ki egységet a közvetett kibocsátásaik számára. 
A nagy villamos energiaigényű vállalkozásoknak az I. melléklet 4a. pontjában (új) található 



AM\733272HU.doc 27/57 PE409.585v01-00

HU

listájára való hivatkozás módszeresen ajánlott tekintettel a 10b. cikkre.

Módosítás 252
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[v)] „aranystandard-projektek” az 
együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektek és az abból 
előállított olyan CER/ERU mennyiség, 
amely megfelel az összes UNFCCC 
kritériumnak, különösen az addicionalitás 
kritériumának;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentési igazolások környezetileg 
megbízható módon készüljenek el, továbbá a visszaélés elkerülésére meg kell határozni az 
aranystandard fogalmát és azt az ENSZ-szabványokhoz kell kapcsolni.

Módosítás 253
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[v)] „aranystandard-típusú projektek”
olyan projektek, amelyek megfelelnek az 
Aranystandard Alapítvány által 
kifejlesztett standardoknak;

Or. en
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Indokolás

Az „aranystandardot” fogják használni a kiemelkedő minőségű – azaz egyértelműen 
addicionális és a fenntartható fejlődéshez hozzájáruló – projektek meghatározására 
alkalmazott kritériumokra való hivatkozáskor. Ezért szükséges annak egyértelmű 
meghatározása, hogy az aranystandard alatt mit is értünk.

Módosítás 254
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[w)] „következményes kibocsátás” az 
ehhez az irányelvhez közvetlenül 
kapcsolódó termelésnek az EU-n kívülre 
történő áthelyezése. Ez történhet a 
következményes kibocsátás színteréül
szolgáló létesítmények áttelepítésével, 
mely esetben a következményes kibocsátás 
az új létesítménynek az általa az EU-ban 
felváltott létesítmény relatív 
hatékonyságától függetlenül valósul meg, 
vagy pedig importból történő kiváltással, 
amelynek során az európai termékeket 
olyan külföldi termékekkel váltják fel, 
amelyeket magasabb CO2 intenzitás 
mellett állítottak elő. 

Or. en

Indokolás

A „következményes kibocsátás” kifejezést az irányelv anélkül említi, hogy azt egyértelműen 
meghatározná. Fontos annak meghatározása, hogy mikor történik következményes kibocsátás, 
illetve a létesítmények CO2 kibocsátása relatív hatékonysága szerepének meghatározása is.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a termelési tevékenységeknek az EU-ból az I. mellékletben fel nem 
sorolt régiókba történő valamennyi áthelyezése következményes kibocsátáshoz fog vezetni, ha 
a felső küszöböt nem szállítják le, hogy más létesítmények is megfeleljenek annak.
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Módosítás 255
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[v)] „következményes kibocsátás”: a 
termelés EU határain kívül található, 
magasabb nettó CO2-kibocsátású 
létesítményekbe történő olyan áthelyezése, 
amely közvetlenül kapcsolódik a termelési 
költségeknek az ezen irányelv 
végrehajtásához kapcsolódó 
emelkedéséhez;

Or. en

Módosítás 256
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[v)] „externalizált létesítmény”: harmadik 
személy tulajdonában álló és általa 
üzemeltetett olyan létesítmény, amely 
olyan funkciót tölt be, amit fel lehetne 
váltani a gazdasági ágazat termelési 
folyamatába beépített, belső termelési 
folyamattal;

Or. en

Indokolás

Az „externalizált létesítmény” kifejezést meg kell határozni annak elkerülése érdekében, hogy 
azok megszenvedjék az eltérő kvótakiosztási módszereket és így az eltérő költségeket, amelyek 



PE409.585v01-00 30/57 AM\733272HU.doc

HU

magasabbak, mint az általuk ellátott ágazatokban megvalósuló belső energiatermelés 
költségei.

Módosítás 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[ua)] „időszakos igazolt kibocsátás-
csökkentés” vagy „tCER”: olyan egység, 
amely erdők újratelepítését, vagy 
telepítését célzó projektekből származik, és 
az azt követő kötelezettségvállalási időszak 
végén jár le, amely szerint azt a Kiotói 
Jegyzőkönyv 12. cikkének, valamint a 
Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelő 
határozatoknak az alkalmazásával 
kiadták.

Or. en

Módosítás 258
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(v)] „az igazolt ideiglenes kibocsátás-
csökkentés vagy „tCER”: olyan egység, 
amely erdők újratelepítését, vagy 
telepítését célzó projektekből származik, és 
az azt követő kötelezettségvállalási időszak 
végén jár le, amely szerint azt a Kiotói 
Jegyzőkönyv 12. cikkének, valamint a 
Kiotói Jegyzőkönyvnek és az UNFCCC-
egyezménynek megfelelő határozatoknak 
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az alkalmazásával kiadták.

Or. fr

Indokolás

Az erdőkben a megszakítás kockázatát a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) eljárása 
keretében kezelik az ideiglenes egységek létrehozásával; a részletes szabályokat a felek 2003. 
évi milánói konferenciáján határozták meg (19/CP.9. határozat). 

Módosítás 259
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(ua)] „Következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
szereplő kritériumokkal összhangban 
meghatározott olyan ágazatok, amelyek 
szerepelnek az Ia. mellékletben.

Or. en

Indokolás

A kitett ágazatoknak a kritériumokra és az új mellékletre való hivatkozással történő 
egyértelművé tétele.

Módosítás 260
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – v pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[ua)] „Következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
szereplő kritériumokkal összhangban 
meghatározott olyan ágazatok, amelyek 
szerepelnek az Ia. mellékletben.

Or. en

Indokolás

A kitett ágazatoknak a kritériumokra és az új mellékletre való hivatkozással történő 
egyértelművé tétele.

Módosítás 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[(v)] „Következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
szereplő kritériumokkal összhangban 
meghatározott olyan ágazatok, amelyek 
szerepelnek az Ia. mellékletben;

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja a 10a. cikk (9) bekezdéséhez és az Ia. melléklethez (új) fűzött 
módosításokkal való összhang.
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Módosítás 262
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[ua)] „Következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésében 
szereplő kritériumokkal összhangban 
meghatározott olyan ágazatok, amelyek 
szerepelnek az Ia. mellékletben.

Or. en

Indokolás

A kitett ágazatoknak a kritériumokra és az új mellékletre való hivatkozással történő 
egyértelművé tétele.

Módosítás 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3c. cikk (2) bekezdésének helyébe 
az alábbi szöveg lép:
„(2) 2013-ra, és [...] minden azt követő 
évre a légijármű-üzemeltetők számára 
kiosztandó légi közlekedési kibocsátási 
egységek összmennyisége 95%-ról 
csökken a 9. cikkben meghatározott 
lineáris csökkentési tényező szerint.”

Or. en
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Módosítás 264
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3c. cikk (2) bekezdésének helyébe 
az alábbi szöveg lép:
„(2) 2013. január 1-jétől [...] a légijármű-
üzemeltetők számára kiosztandó légi 
közlekedési kibocsátási egységek teljes 
mennyisége megfelel a múltbeli légi 
közlekedési kibocsátás 95%-ának, 
amelyet minden évben ki kell igazítani a 
9. cikkben meghatározott lineáris tényező 
szerint.”

Or. en

Indokolás

A Tanács és az Európai Parlament közötti, a légi közlekedésnek az ETS-be való felvételéről 
kötött megállapodása kimondja, hogy a plafonértéket az általános felülvizsgálat keretében 
lehet kiigazítani. A légi közlekedést a második szakaszban ugyanúgy kell kezelni, mint minden 
más ágazatot. Emiatt kell a lineáris tényezőt a légi közlekedésre is alkalmazni.

Módosítás 265
Peter Liese, Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3d. cikk (3) bekezdésének helyébe 
az alábbi szöveg lép:
„(2) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
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figyelemmel az e cikk (3)–(5) 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. 2014-től a légijármű-
üzemeltetőknek az e bekezdés értelmében 
járó ingyenes kvóta egyenlő 
mennyiségekkel csökken úgy, hogy 2020-
ra elérje a nullát.”

Or. en

Indokolás

Megfelel a Tanács és a Parlament megállapodásának, amellyel a légi közlekedést felvették a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. A megállapodás úgy szól, hogy az általános felülvizsgálat 
keretében emelhető az árverezendő mennyiség. A módosítás szerzői e lehetőségre utaltak és 
támogatják azt az elképzelést, amelyet az Európai Bizottság vetett fel az általános 
felülvizsgálat keretében.

Módosítás 266
Caroline Lucas, Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 3d. cikk (2) bekezdésének helyébe 
az alábbi szöveg lép:
„(2) 2013. január 1-jétől az árverezés 
tekintetében a légi közlekedést a 
villamosenergia-termelőkkel azonos 
módon kell kezelni.”

Or. en
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Indokolás

A légi közlekedési ágazat a kibocsátási kvóták költségének legnagyobb részét át fogja tudni 
hárítani a fogyasztóra. A váratlan nyereség elkerülése érdekében, valamint az EP első 
olvasatban hozott, a légi közlekedési ágazatnak az ETS-be való felvételére vonatkozó 
állásfoglalásával való összhang biztosítása érdekében javasolt, hogy 2013-tól a kvóták 
árverezése tekintetében azonosan kezeljék a légi közlekedést a villamosenergia-termelőkkel.

Módosítás 267
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk helyébe az alábbi szöveg 
lép:

„4. cikk

Üvegházhatású gázra vonatkozó 
kibocsátási engedélyek

A tagállamok biztosítják, hogy 2005. 
január 1-jétől bármely létesítmény az I. 
mellékletben felsorolt, és az adott 
tevékenységhez meghatározott 
kibocsátást eredményező tevékenységet 
csak az üzemeltető számára az illetékes 
hatóság által az 5. és 6. cikkel 
összhangban kiállított engedély 
birtokában folytat, kivéve, ha a 
létesítményt a 27. cikknek megfelelően 
[...] kizárták a közösségi rendszer 
hatálya alól.”

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai változtatás a 2003/87/EK irányelv egyik olyan cikkében, amelyet a Bizottság 
javaslata nem módosított. Egyértelművé teszi, hogy a kis létesítményeknek a 27. cikk szerint 
adott mentesítés többé nem ideiglenes, hanem a III. szakaszban már végleges.
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Módosítás 268
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 14. cikkben előírt rendeletekkel 
összhangban a kibocsátások nyomon 
követése és bejelentése céljából tervezett 
intézkedések.

d) a 14. cikkben előírt rendelet szerinti 
követelményeknek megfelelő nyomon 
követési terv és más intézkedések.

Or. en

Indokolás

A nyomon követési terv kulcsfontosságú jogi eszköz az üvegházhatásúgáz-kibocsátási 
engedély megszerzéséhez. Ezért azt meg kell említeni az EU ETS-irányelvének 5. cikkében. 
Ennek a tervnek meg kell felelnie a 14. cikkben említett, új nyomon követési és jelentéstételi 
rendeletnek.

Módosítás 269
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 6. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 
legalább ötévente felülvizsgálja, és 
megteszi a szükséges módosításokat.”

Or. en
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Indokolás

Nincs szükség az illetékes hatóságok új kötelezettségének bevezetésére az üvegházhatásúgáz-
kibocsátási engedély felülvizsgálata tekintetében. A felülvizsgálatot a tagállamok akkor 
frissítik, amikor a termelési folyamatban jelentős változás áll be, és a létesítmény 
modernizálása stb. esetében.

Módosítás 270
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 6. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az illetékes hatóság az üvegházhatású 
gázok kibocsátására feljogosító engedélyt 
legalább ötévente felülvizsgálja, és 
megteszi a szükséges módosításokat.”

Or. en

Indokolás

Nincs szükség az illetékes hatóságok új kötelezettségének bevezetésére az üvegházhatásúgáz-
kibocsátási engedély felülvizsgálata tekintetében. A felülvizsgálatot a tagállamok akkor 
frissítik, amikor a termelési folyamatban jelentős változás áll be, és a létesítmény 
modernizálása stb. esetében.

Módosítás 271
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/87/EK irányelv
9 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„9. cikk törölve
Közösségi kibocsátásiegység-mennyiség

A 2013-tól kezdve közösségi szinten évente 
kiadható kibocsátásiegység-mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszak közepétől 
kezdve lineárisan csökken. A szóban forgó 
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott kibocsátási egységek átlagos 
évi teljes mennyiségéhez viszonyítva 
1,74%-os lineáris tényező szerint csökken.
A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. június 30-ig közzéteszi a 2013. évre 
vonatkozó kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.
A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

Or. pl

Indokolás

A kibocsátási kvóták számának lineáris csökkentése a tagállamok társadalmát és gazdaságát 
terhelő költségek lineáris növekedését vonja maga után. Az üzemanyag- és élelmiszerárak 
emelkedésének idején e csökkentés egyedüli eredménye a társadalom lényeges elszegényedése 
lehet.
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Módosítás 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva lineáris 
tényező szerint csökken. A lineáris tényező 
megfelel az ahhoz szükséges mértéknek, 
hogy teljesíteni lehessen Közösség 
üvegházhatású-gáz kibocsátásának 2020-
ra az 1990-es érték legalább 40%-ával 
történő csökkentésre vonatkozó 
célkitűzést, azzal, hogy e csökkentés 
kétharmadát a közösségi rendszer 
kötelezettségvállalásának hatálya alá 
tartozó ágazatok érik el. A 2005. évi 
ellenőrzött kibocsátások képezik a 
törekvések meghatározásának 
kiindulópontját. A Bizottság a lineáris 
tényezőt legkésőbb 2010. június 30-ig 
közzéteszi.”

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

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

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2015-ben felülvizsgálja annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU a legújabb 
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tudományos eredmények szerinti 
fenntartható kibocsátási szinteknek 
megfelelően járjon el.

Or. en

Indokolás

Egészen mostanáig tudományos konszenzus állapította meg az éghajlatváltozás legrosszabb 
hatásainak elkerülését szolgáló biztonságos zónát 450 ppm-ben, az új eredmények azonban 
azt jelzik, hogy ez a szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez 2030-ra az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legalább 60%-os, 2050-re pedig 100%-os csökkentésének felel meg. E 
csökkentések előre jelezhető és költséghatékony módon történő elérése érdekében a 2020. évi 
kibocsátáscsökkentési célnak nagyratörőbbnek kell lennie.

Módosítás 273
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. június 30-ig közzéteszi a 2013. évre 
vonatkozó kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.
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A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja. Ha az IPCC azt a 
következtetést vonja le, hogy az 
éghajlatváltozás folyamata gyorsabb a 
vártnál, a Bizottság haladéktalanul 
felülvizsgálja a lineáris tényezőt és 
szükség esetén javasolja kiigazítását.

Or. en

Indokolás

Balin úgy vélték, hogy a fejlődő országok 2020-ra az 1990-es szintek 25–40%-ával tudják 
csökkenteni üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat. E cél elérése érdekében az EU ETS-ének 
2020-ra (a 2005-ös szinthez képest) 25%-os csökkentéssel kellene indulnia, amelyet aztán a 
2012 utáni nemzetközi egyezménnyel összefüggésben 30%-ra lehet kiigazítani. Ez annyit 
jelent, hogy a lineáris tényezőt 2%-ra kell kiigazítani (1,74 x 25/21). Ez a 25%-ról 30%-ra 
történő lépés viszonylag egyszerű lenne, összevetve a 20%-ról 30%-ra történő elmozdulással. 
A tényezőt azonnal felül kell vizsgálni, amint annak szükségességét az IPCC következtetései 
jelzik.

Módosítás 274
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve 2020-ig közösségi 
szinten évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os 
lineáris tényező szerint csökken.

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 

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

tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. június 30-ig közzéteszi a 2013. évre 
vonatkozó kibocsátási egységek abszolút 
mennyiségét.

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2016-ban felülvizsgálja a következő 
időszakra szólóan.”

Or. en

Indokolás

Az irányelvben szerepelnie kell az elkövetkező 2013–2020-as időszakra szóló 
játékszabályoknak. A 2020 utáni időszaknak az új együttdöntési eljárással végzett 
felülvizsgálaton kell alapulnia. A lineáris tényezőt 2020-on túlra nem szabad meghatározni. A 
plafonmeghatározási időszak végét az időszak végének meg kell határoznia. A 2020 utáni 
időszakra az ETS-ipar terhei felülvizsgálatának korán el kell kezdődnie.

Módosítás 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva egy lineáris 
tényező szerint csökken. A lineáris tényező 
megfelel az ahhoz szükséges mértéknek, 
hogy teljesíteni lehessen Közösség 
üvegházhatású-gáz kibocsátásának 2020-
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ra az 1990-es érték 30%-ával történő 
csökkentésre vonatkozó célkitűzést, azzal, 
hogy e csökkentés kétharmadát a 
közösségi rendszer 
kötelezettségvállalásának hatálya alá 
tartozó ágazatok érik el. A 2005. évi 
ellenőrzött kibocsátások képezik azt az 
évet, amelytől a törekvések 
meghatározásra kerülnek. A Bizottság a 
lineáris tényezőt legkésőbb 2010. június 
30-ig közzéteszi.”
Az éghajlatváltozásra vonatkozó – 2020-ra 
az Európai Tanács által meghatározott 
csökkentési szintekhez mérhető kötelező 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
eredményező – nemzetközi megállapodás 
megkötésének hiányában a lineáris 
tényezőt csökkenteni kell, hogy az 
megfeleljen annak a mértéknek, ami a 
közösségi üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak 2020-ra az 1990-eshez 
képest 20%-kal történő csökkentéséhez 
szükséges, azzal, hogy a közösségi 
kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó 
rendszerek teljesítik a 
kibocsátáscsökkentési törekvés 
kétharmadát. A 2005. évi ellenőrzött 
kibocsátások képezik azt az évet, amelytől 
a törekvések meghatározásra kerülnek.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak 1990-től számítva 20%-os üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentést kell 
javasolnia annak érdekében, hogy erőteljes nemzetközi megállapodást érhessen el az 
éghajlatváltozás terén. Amennyiben nemzetközi megállapodás nem jön létre, az EU ETS-ének 
plafonértéke csökkenthető, hogy az megfeleljen az 1990-es kiindulási szintről 20%-os 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak.
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Módosítás 276
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva egy lineáris 
tényező szerint csökken. A lineáris tényező 
megfelel az ahhoz szükséges mértéknek, 
hogy teljesíteni lehessen Közösség 
üvegházhatású-gáz kibocsátásának 2020-
ra az 1990-es érték 30 %-ával történő 
csökkentésre vonatkozó célkitűzést, azzal, 
hogy e csökkentés kétharmadát a 
közösségi rendszer 
kötelezettségvállalásának hatálya alá 
tartozó ágazatok érik el. A 2005. évi 
ellenőrzött kibocsátások képezik azt az 
évet, amelytől a törekvések 
meghatározásra kerülnek. A Bizottság a 
lineáris tényezőt legkésőbb 2010. június 
30-ig közzéteszi.”

Or. en

Indokolás

Az EU Balin 25-40%-os belső csökkentést vállalt. Tudományos bizonyítékok mutatják azt is, 
hogy az EU-nak reálisabb csökkentési célt kell javasolnia, hogy erőteljes nemzetközi 
megállapodást érhessen el az éghajlatváltozás terén és elkerülhesse a veszélyes 
éghajlatváltozást.



PE409.585v01-00 46/57 AM\733272HU.doc

HU

Módosítás 277
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva egy lineáris 
tényező szerint csökken. A lineáris tényező 
megfelel az ahhoz szükséges mértéknek, 
hogy teljesíteni lehessen Közösség 
üvegházhatású-gáz kibocsátásának 2020-
ra az 1990-es érték 30%-ával történő 
csökkentésre vonatkozó célkitűzést, azzal, 
hogy e csökkentés kétharmadát a 
közösségi rendszer 
kötelezettségvállalásának hatálya alá 
tartozó ágazatok érik el. A 2005. évi 
ellenőrzött kibocsátások képezik azt az
évet, amelytől a törekvések 
meghatározásra kerülnek. A Bizottság a 
lineáris tényezőt legkésőbb 2010. június 
30-ig közzéteszi.”

Or. en

Indokolás

Az EU-nak 1990-től számítva 20%-os üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentést kell 
javasolnia annak érdekében, hogy erőteljes nemzetközi megállapodást érhessen el az 
éghajlatváltozás terén.
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Módosítás 278
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva egy lineáris 
tényező szerint csökken. A lineáris tényező 
megfelel az ahhoz szükséges mértéknek, 
hogy teljesíteni lehessen Közösség 
üvegházhatású-gáz kibocsátásának 2020-
ra az 1990-es érték 30%-ával történő 
csökkentésre vonatkozó célkitűzést. A 
számításoknak figyelembe kell venniük a 
közösségi rendszer hatálya alá nem 
tartozó ágazatokban és a légi közlekedési 
ágazatban tett további erőfeszítéseket. A 
2005. évi ellenőrzött kibocsátások képezik 
azt az évet, amelytől a törekvések 
meghatározásra kerülnek. A Bizottság a 
lineáris tényezőt legkésőbb 2010. június 
30-ig közzéteszi.”

Or. en

Indokolás

A módosítás megfelel a légiközlekedésre vonatkozó plafonértéknek és a teherviselés 
ambiciózusságának növelését célzó módosításnak. A Bizottság javaslata túlságos erőteljes 
relatív erőfeszítésekkel jár az eddig az ETS hatálya alá tartozó ágazatokra és túl enyhékkel az 
ETS hatálya alá nem tartozó ágazatokra és a légi közlekedési ágazatra. Ez különösen 
nyilvánvalóvá válik, ha a 30%-os forgatókönyvet szemléljük.
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Módosítás 279
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve közösségi szinten 
évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségére hivatkozással 
megállapításra kerülő, a 2020-ra elérendő 
30%-os közösségi kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítés kétharmadának megfelelő 
lineáris tényező szerint csökken.

Or. en

Indokolás

Az IPCC negyedik értékelő jelentésében szereplő forgatókönyv 50%-os valószínűséget ad a 
+2C fokos melegedés fenntartásának, ami feltételezi, hogy az iparosodott országok 2020-ra 
1990-hez képest 25-40%-kal csökkentik kibocsátásaikat és emellett az I. melléklet hatálya alá 
nem tartozó felek is jelentősen eltérnek a szokásos üzletvitelüktől. A csökkentések a 
késlekedéssel egyre drágábbak lesznek, emiatt a 30%-os csökkentési célkitűzést az EU-nak 
kiindulási pontnak kell tekintenie a belföldi intézkedések tekintetében.

Módosítás 280
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve és 2020-ig közösségi 
szinten évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os 
lineáris tényező szerint csökken.

Or. en

Módosítás 281
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013-tól kezdve 2020-ig közösségi 
szinten évente kiadható kibocsátásiegység-
mennyiség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszak közepétől kezdve lineárisan 
csökken. A szóban forgó mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozó nemzeti kiosztási tervekről 
elfogadott bizottsági határozatokkal 
összhangban a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os 
lineáris tényező szerint csökken.

Or. en
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Módosítás 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság – a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott teljes mennyiségek alapján –
2010. december 31-ig közzéteszi a 2013. 
évre vonatkozó kibocsátási egységek 
abszolút mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Az ipar számára megfelelő szintű bizonyosság és előre jelezhetőség biztosítása érdekében a 
tagállamok által a 2008–2012-es nemzeti kiosztási tervük alapján kiosztandó kibocsátási 
egységeket 2010-ig a lehető leghamarabb ismerni kell, ezért az időpontot előre kell hozni.

Módosítás 283
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Ez egy technikai változtatás annak biztosítására, hogy a Bizottságnak a 2013-as kvóták 
abszolút mennyiségének közzétételével ne kelljen addig várnia, amíg a II. szakaszban az 
összes kibocsátási egységet kiadják.

Módosítás 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2016-ban felülvizsgálja.”

Or. en

Indokolás

A lineáris tényezőt a harmadik kereskedési időszak félidejében értékelni kell, a rendelkezésre 
álló csökkentési potenciálra és költséghatékonyságra figyelemmel.

Módosítás 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2016-ban felülvizsgálja.”

Or. en
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Indokolás

A lineáris tényezőt a harmadik kereskedési időszak félidejében értékelni kell, a rendelkezésre 
álló csökkentési potenciálra és költséghatékonyságra figyelemmel.

Módosítás 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2020-ben felülvizsgálja.”

Or. en

Indokolás

Meggyőződésünk, hogy kedvezőbb a lineáris tényezőnek az új időszak kezdete előtt történő 
felülvizsgálata. 2020-ra rendelkezni fogunk az azt jelző új információkkal, hogy 
szükséges/megvalósítható-e egy szigorúbb csökkentési menetrend meghatározása. Nincs 
értelme 2025-ig várni.

Módosítás 287
Evangelia Tzampazi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a lineáris tényezőt legkésőbb 
2025-ben felülvizsgálja.”

A Bizottság a lineáris tényezőt ötévente 
felülvizsgálja, az új tudományos adatok 
alapján annak biztosítása érdekében, hogy 
az megtartsa jelentőségét az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem céljának 
elérésében.
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Or. el

Indokolás

Az IPCC (Éghajlat-változási Kormányközi Testület) ötévente ad ki jelentést az 
éghajlatváltozás terén az új tudományos adatokról. A lineáris tényezőt ötévente kell 
felülvizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy az EU-szintű kibocsátások csökkentése 
igazodjon a vonatkozó tudományos adatokhoz.

Módosítás 288
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve

A közösségi kibocsátásiegység-mennyiség 
kiigazítása

1. A kibocsátási egységek 2013. január 1-
jétől kiadandó mennyiségét a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszakban a közösségi 
rendszerben a 24. cikk (1) bekezdése 
értelmében részt vevő létesítmények 
tekintetében ki kell igazítani oly módon, 
hogy tükrözze az e létesítmények 
tekintetében a közösségi rendszerbe való 
bekapcsolódásuk időszakában kiadott 
kibocsátási egységek átlagos éves 
mennyiségének a 9. cikkben előírt lineáris 
tényezővel módosított értékét.
2. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények tekintetében a 
tagállamok biztosítják, hogy e 
létesítmények üzemeltetői a megfelelő 
illetékes hatóságnak független hitelesítő 
által hitelesített kibocsátásadatokat 
nyújthassanak be annak érdekében, hogy 
ezeket az adatokat a kiadandó kibocsátási 
egységek mennyiségének meghatározása 



PE409.585v01-00 54/57 AM\733272HU.doc

HU

során figyelembe lehessen venni.
Ezeket az adatokat – a 14. cikk (1) 
bekezdése alapján elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban –
legkésőbb 2010. április 30-ig kell a 
megfelelő illetékes hatóságnak 
benyújtani. Ha a benyújtott adatok 
kellően megalapozottak, az illetékes 
hatóság erről 2010. június 30-ig értesíti a 
Bizottságot; ennek alapján a 9. cikkben 
előírt lineáris tényezővel kiigazított 
kiadandó kibocsátásiegység-mennyiséget 
megfelelően ki kell igazítani.
3. A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés 
szerint kiigazított mennyiségeket 
közzéteszi.

Or. pl

Indokolás

A kibocsátási kvóták számának lineáris csökkentése a tagállamok társadalmát és gazdaságát 
terhelő költségek lineáris növekedését vonja maga után. Az üzemanyag- és élelmiszerárak
emelkedésének idején e csökkentés egyedüli eredménye a társadalom lényeges elszegényedése 
lehet. Ezt a hatást erősíti fel 2013 után a szolgáltatók tömeges, tervezett közösségi rendszerbe 
integrálása.

Módosítás 289
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés 
szerint kiigazított mennyiségeket 
közzéteszi.”

3. A közösségi rendszerből a 27. cikk 
alapján vagy bezárás miatt kizárt 
létesítmények figyelembe vétele érdekében 
a kibocsátási egységek teljes mennyiségét 
arányosan csökkenteni kell.
A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés szerint 
kiigazított mennyiségeket közzéteszi.”
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Or. en

Indokolás

Amennyiben az EU ETS-rendszerből kizárnak létesítményeket, a kibocsátási egységek 
mennyiségét csökkenteni kell a rendszer korlátainak tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 290
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés 
szerint kiigazított mennyiségeket 
közzéteszi.”

3. A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés 
szerint kiigazított mennyiségeket 2010. 
szeptember 30-ig közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai változtatás azon időpont egyértelművé tételére, amikor a Bizottságnak közzé 
kell tennie a tagállamok által azon létesítmények jegyzékével kapcsolatban megadott 
adatokat, amelyek a II. szakaszban a részvétel mellett döntöttek vagy 2013-tól vesznek részt.

Módosítás 291
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben termelésnövekedés 
következtében egy meghatározott ágazat 
üzemeltetőinek a 10a. cikk (2) 
bekezdésének második mondatával 
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összhangban kiosztott többletegységek 
meghaladják az utólagos kiigazításoknak 
megfelelően az azon ágazat üzemeltetői 
által termeléscsökkenés következtében 
visszatérített egységek összegét, ezen 
ágazat referenciaértékeit csökkentik az 
egyensúly felborulásának évét követő 
évben a [23. cikk (3)bekezdésében]
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban, 
biztosítva a 9. cikk hatálya alá tartozó 
átfogó kibocsátáscsökkentés elérését. E 
célból az illetékes hatóságok minden év 
április 30-ig tájékoztatják a Bizottságot, 
hogy a kibocsátási egységek mennyiségét 
túllépték-e vagy nem.

Or. en

Indokolás

A tényleges termelésre utólagos módosítással kibocsátott ingyenes egységek révén biztosítják 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén kitűzött célokat és biztosítják a hatékony 
növekedést, valamint elkerülik a váratlan nyereséget (ahogy az IFIEC-módszerről készített 
ECOFYS-tanulmány mutatja). Megnövekedett termelés esetében az utólagos kiigazítás egy 
évben együtt járhat többletegységek kiosztásával. Az átfogó célkitűzések elérését azonban 
biztosítani kell. Ezért, ha a kiosztott egységek meghaladják a terveket, a különböző 
referenciaértékeket lefelé kell kiigazítani a 23. cikk (3) bekezdésével összhangban felállítandó 
korrekciós mechanizmusnak megfelelően.

Módosítás 292
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közösségi rendszerből a 27. cikk 
alapján kizárt létesítmények tekintetében 
a 2013. január 1-jétől kiadandó 
kibocsátási egységek mennyiségét 
csökkentik e létesítmények 2005-2007 
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közötti átlagos ellenőrzött kibocsátásának 
21%-kal csökkentett értékével; ez a 
mennyiség megfelel az e létesítmények 
részéről a közösségi rendszerben az 1990-
es szinthez képest legalább 20%-os 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentés 
eléréséhez szükséges csökkentésnek. 
Amennyiben megkötésre kerül az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
egyezmény, a kibocsátási egységek e 
bekezdés szerint csökkentett mennyiségét 
csökkenteni kell, hogy az tükrözze az 
1990-es évhez viszonyított, felülvizsgált 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentést.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 27. cikk módosításához kapcsolódik, amely felemeli a kibocsátási plafonértéket 
25 000-re. Ez (4 200 helyett) 6 300 kisméretű létesítményt vesz ki a rendszer adminisztratív 
terhei alól, de a teljes kibocsátásnak mindössze 2,4%-át vonja ki. A 9a. cikket módosítani kell, 
hogy az általános plafonérték is megfelelően csökkenjen.
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