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Módosítás 581
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk törölve

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén
A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:
- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására, 
- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
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szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.”

Or. de

Indokolás

Ezt a problémakört a referenciamodell bevezetése nagyrészt tisztázza. Az erőteljesen 
emelkedő energiaárakat figyelembe véve a referenciarendszer támogatja a hatékonyabb 
technológiákra irányuló befektetési tevékenységeket is, ami szintén versenyelőnyt jelent.

Módosítás 582
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk törölve

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén
A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
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Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:
- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.
Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős 
nagyságú kibocsátáscsökkentést 
eredményeznek, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.

Or. en

Indokolás

A 10a. cikk a következményes kibocsátásnak az ennek kitett ágazatokban a nemzetközi 
megállapodás elmaradása esetére szóló megelőzését szolgálja.

Módosítás 583
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 

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

A 3. cikk v) pontja szerint fokozott 
villamosenergia-felhasználású 
létesítmények üzemeltetőinek ingyenes 
kibocsátási egységeket osztanak ki, 
amelyek mértéke az általuk felhasznált 
villamos áram előállítása során keletkező 
CO2-kibocsátás szerint alakul. A kiosztást 
a referenciarendszer alapján állapítják 
meg.

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

Or. de

Indokolás

Az áramszolgáltatók teljes mértékben beépítik a villamos energia árába a tervezett teljes körű 
árverés alapján a villamosenergia-termelés számára felmerülő költségeket. A terhet így végső 
soron az áramfogyasztóknak kell viselniük. Ez jelentős többletterhet ró a villamos áramot 
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fogyasztó iparágakra és különösen a fokozott villamosenergia-felhasználású iparágak 
létesítményei számára, amelyek nemzetközi versenyképessége ezzel veszélybe kerül.

Módosítás 584
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

A kibocsátási egységek leadására 
vonatkozó kötelezettségek az importőrök 
számára

(1) 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben 
előírt feltételekkel meghatározott 
termékek importőrei, akik számára a (3) 
bekezdésben előírt feltételekkel 
megállapítottak egy módszertant, a (3) 
bekezdésben előírt feltételek szerint 
kötelesek ingyenesen kibocsátási 
egységeket leadni vagy jogosultak
ingyenesen kibocsátási egységeket kapni. 

– (2) Az (1) bekezdést azokra a termékekre 
kell alkalmazni, amelyek következményes 
kibocsátás kockázatát jelentik, és olyan 
országokból származnak, amelyek a fejlett 
országok számára nem tettek ahhoz 
hasonló kötelezettségvállalásokat, mint 
amelyeket az Európai Unió tett az 
üvegházhatású gázok kibocsátása terén, 
vagy a felemelkedő országok számára nem 
vezettek be megfelelő, mérhető, közölhető 
és ellenőrizhető új intézkedéseket. A 
nemzetközi tárgyalások eredményének 
fényében a Bizottság – a 23. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárás keretében 
eljárva – 2010. június 30. előtt elkészíti e 
származási országok jegyzékét. 
Szintén a 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében a Bizottság elkészíti 
azon ágazatok és termékek jegyzékét, 
amelyekre ezt a cikket alkalmazni kell az 
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általuk képviselt kibocsátási kockázat 
szerint a 10a. cikk (8) bekezdésében 
említett ágazatokra és a következő 
kritériumok alapján: 
a) a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hatása a termelési költségekre 
határköltség tekintetében (ideértve egy 
alternatív költségen keresztül) ingyenes 
kiosztás esetében, vagy átlagköltség 
tekintetében árverésre bocsátás esetében;
b) az a mérték, amellyel az érintett ágazat 
létesítményei csökkenthetik a kibocsátási 
szintjüket, például a legjobb teljesítményű 
technológiák igénybevételével;
c) a piac szerkezete, az érintett földrajzi 
piac és termékpiac, és az ágazat 
nemzetközi versenynek való kitettsége; 
d) az éghajlatváltozás és az érintett 
ágazatokban az Európai Unión kívül 
végrehajtott vagy tervezett 
energiapolitikák hatásai; 
e) minden ágazatra vonatkozóan a 
globális és regionális kereslet előrelátható 
alakulása;
f) az áruszállítás ára az ágazat számára; 
g) az érintett ágazat számára egy új 
termelési egység építésébe történő 
beruházás költségének nagysága.
Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket 
ezen irányelv 25. cikkének rendelkezései 
alapján nem kell alkalmazni azon 
termékek behozatalára, amelyeket az 
európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszerhez kapcsolt országokban vagy 
régiókban gyártottak. 
(3) Az importőrök által leadandó 
kibocsátási egységek mennyisége 
megegyezik a következők különbségével:
- az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok e termékek gyártásából eredő 
gyártott tonnánkénti átlagos kibocsátása 
szorozva a behozott termékek 
tonnaforgalmával. E második 
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számításban az átlagos kibocsátás 
helyettesíthető egy kedvezőbb kibocsátási 
tényezővel, ha az importőr az Európai 
Unió által hitelesített igazolószervezet 
által elvégzett ellenőrzés révén igazolni 
tudja, hogy a termékei eredetéül szolgáló 
gyártási folyamat az európai átlagnál 
alacsonyabb kibocsátású;
- és az egész Közösségben az e termékek 
gyártásához ingyenesen juttatott 
kibocsátási egységek átlagos mennyisége. 
Az első és a második halmaz közötti 
pozitív előjelű különbség határozza meg 
az importőrök által leadandó kibocsátási 
egységek mennyiségét, illetve negatív 
előjelű különbség határozza meg a 
mennyiséget, ha ingyenesen kaphatnak 
kibocsátási egységeket.
Az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok különböző áruk vagy árucsoportok 
gyártásából eredő kibocsátása átlagos 
mennyiségének meghatározásához a 
Bizottság – a 23. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárás keretében eljárva –
figyelembe veszi a 14. cikkben előírt 
feltételekkel igazolt kibocsátási 
nyilatkozatokat.
(4) A behozatalra vonatkozó leadások 
számítási módjának a (3) bekezdés 
keretében történő meghatározása 
megkönnyítéséhez a Bizottság előírhat az 
üzemeltetők számára az e termékek 
gyártására vonatkozó nyilatkozatokat, 
valamint e nyilatkozatok független 
igazolásait a 14. és 15. cikknek 
megfelelően elfogadott iránymutatások 
keretében. E kötelezettségek magukban 
foglalhatják az azon kibocsátási szintekre 
vonatkozó nyilatkozatot, amelyek az 
Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartoznak és az 
egyes termék vagy termékcsoport 
gyártásához kapcsolódnak.
(5) A 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében elfogadott rendelet 
meghatározza az importőrök számára a 
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kibocsátási egységek leadási vagy 
ingyenes juttatási feltételeit. E rendelet 
azokat a feltételeket is előírja, amelyek 
mellett az e cikkel érintett importőrök 
nyilatkoznak a kibocsátási egységeknek a 
behozott áruk mennyisége tekintetében
szükséges leadásáról.
(6) A tagállamok által a 10. cikknek 
megfelelően árverésre bocsátható 
kibocsátási egységek teljes mennyiségét 
meg kell növelni az importőrök által 
annak érdekében leadott kibocsátási 
egységekkel, hogy mentesüljenek az (1) 
bekezdésben említett kötelezettségtől, és 
csökkenteni kell az importőrök által az 
ugyanezen bekezdés alapján kapott 
kibocsátási egységek mennyiségével. E 
változatokat a 10. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
meg kell osztani a tagállamok között. 
(7) Az árveréseknek az importőrök 
kibocsátási egységek leadására vonatkozó 
kötelezettsége által keletkeztetett 
többletbevételét a (6) bekezdésben előírt 
szabályok szerint szét kell osztani a 
tagállamok között. E többletbevétel 50%-
át a tagállamok visszautalják az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással foglalkozó alapba. 
(8) Ahhoz, hogy mentesüljön az (1) 
bekezdésben említett leadási kötelezettsége 
alól, az importőr használhat kibocsátási 
egységeket, kibocsátáscsökkentési 
egységeket (ERU) és igazolt 
kibocsátáscsökkentési egységeket (CER) 
az üzemeltetők által a megelőző évben 
használt százalék erejéig, vagy egy 
harmadik ország olyan 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
kibocsátási egységeit, amelyet a Közösségi 
rendszer kötelezettségi szintjével azonos 
kötelezettségi szintű rendszernek ismernek 
el.

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-

(9) A Bizottság legkésőbb 2010 júniusáig –
a nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
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kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:
- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen annak érdekében, hogy
összehangolják az érintett ágazatok vagy 
alágazatok részére a 10a. cikk alapján 
ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség részarányát.

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

Ez a jelentés az (1)-(8) bekezdésben előírt, 
a határokon történő kiigazítási 
mechanizmus bevezetésére vonatkozó 
végrehajtási intézkedések terén 
tapasztalható előrelépésről is beszámol.

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

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

Or. fr

Indokolás

Ahhoz, hogy biztonságot nyújtsanak a gazdasági szereplőknek a Kiotó utáni időszakra, már 
most meg kell határozni a határokon történő kiigazítás esetleges mechanizmusának bevezetési 
szabályait, amely mechanizmus azáltal, hogy magában foglalja a nemzetközi 
megállapodásból kimaradó országokból származó termékek európai importőreit, az európai 
gazdasági szereplőkkel egyenlővé teszi ezen importőröket.
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Módosítás 585
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben 
előírt feltételekkel meghatározott 
termékek importőrei, akik számára a (3) 
bekezdésben előírt feltételekkel 
megállapítottak egy módszertant, a (3) 
bekezdésben előírt feltételek szerint 
kötelesek ingyenesen kibocsátási 
egységeket leadni vagy jogosultak 
ingyenesen kibocsátási egységeket kapni. 
Az (1) bekezdést azokra a termékekre kell 
alkalmazni, amelyek következményes 
kibocsátás kockázatát jelentik, és olyan 
országokból származnak, amelyek a fejlett 
országok számára nem tettek ahhoz 
hasonló kötelezettségvállalásokat, mint 
amelyeket az Európai Unió tett az 
üvegházhatású gázok kibocsátása terén, 
vagy a felemelkedő országok számára nem 
vezettek be nemzetközileg elismert 
módszerek szerint megfelelő, mért, igazolt 
és közölt új intézkedéseket.
(2) A nemzetközi tárgyalások 
eredményének fényében a Bizottság – a 
23. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás 
keretében eljárva – 2010. június 30. előtt 
elkészíti az (1) bekezdésben említett 
származási országok jegyzékét. 
Szintén a 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében a Bizottság elkészíti 
azon ágazatok és alágazatok – közöttük az 
I. mellékletben említettek – és termékek 
jegyzékét, amelyekre ezt a cikket 
alkalmazni kell, a kibocsátási kockázat 
értékelésével és a 10a. cikk (8) 
bekezdésében említett ágazatok alapján.
Az (1) bekezdést ezen irányelv 25. 
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cikkének rendelkezései alapján nem kell 
alkalmazni azon termékek behozatalára, 
amelyeket az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez 
kapcsolt országokban vagy régiókban 
gyártottak. 
(3) Az importőrök által leadandó 
kibocsátási egységek mennyisége 
megegyezik a következők különbségével: 
- az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok e termékek gyártásából eredő 
gyártott tonnánkénti átlagos kibocsátása 
szorozva a behozott termékek 
tonnaforgalmával. E második 
számításban az átlagos kibocsátás 
helyettesíthető egy kedvezőbb kibocsátási 
tényezővel, ha az importőr az Európai 
Unió által hitelesített igazolószervezet 
által elvégzett ellenőrzés révén igazolni 
tudja, hogy a termékei eredetéül szolgáló 
gyártási folyamat az európai átlagnál 
alacsonyabb kibocsátású;
- és az egész Közösségben az e termékek 
gyártásához ingyenesen juttatott 
kibocsátási egységek átlagos mennyisége. 
Az első és a második halmaz közötti 
pozitív előjelű különbség határozza meg 
az importőrök által leadandó kibocsátási 
egységek mennyiségét, illetve negatív 
előjelű különbség határozza meg a 
mennyiséget, ha ingyenesen kaphatnak 
kibocsátási egységeket.
Az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok különböző áruk vagy árucsoportok 
gyártásából eredő kibocsátása átlagos 
mennyiségének meghatározásához a 
Bizottság – a 23. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárás keretében eljárva –
figyelembe veszi a 14. cikkben előírt 
feltételekkel igazolt kibocsátási 
nyilatkozatokat.
(4) A behozatalra vonatkozó leadások 
számítási módjának a (3) bekezdés 
keretében történő meghatározása 
megkönnyítéséhez a Bizottság előírhat az 
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üzemeltetők számára az e termékek 
gyártására vonatkozó nyilatkozatokat, 
valamint e nyilatkozatok független 
igazolásait a 14. és 15. cikknek 
megfelelően elfogadott iránymutatások 
keretében. E kötelezettségek magukban 
foglalhatják az azon kibocsátási szintekre 
vonatkozó nyilatkozatot, amelyek az 
Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartoznak, és az 
egyes termék vagy termékcsoport 
gyártásához kapcsolódnak.
(5) A 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében elfogadott rendelet 
meghatározza az importőrök számára a 
kibocsátási egységek leadási vagy 
ingyenes juttatási feltételeit. E rendelet 
azokat a feltételeket is előírja, amelyek 
mellett az e cikkel érintett importőrök 
nyilatkoznak a kibocsátási egységeknek a 
behozott áruk mennyisége tekintetében 
szükséges leadásáról.
(6) A felhatalmazott közösségi szervezet 
által a 10. cikknek megfelelően árverésre 
bocsátható kibocsátási egységek teljes 
mennyiségét meg kell növelni az 
importőrök által annak érdekében leadott 
kibocsátási egységekkel, hogy 
mentesüljenek az (1) bekezdésben említett 
kötelezettségtől, és csökkenteni kell az 
importőrök által az ugyanezen bekezdés 
alapján kapott kibocsátási egységek 
mennyiségével.
(7) Az árveréseknek az importőrök 
kibocsátási egységek leadására vonatkozó 
kötelezettsége által keletkeztetett 
többletbevétel az Európai Unió egy 
alapjába folyik be, amelyet az energiákra 
vonatkozó kutatásra/fejlesztésre és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
szánnak.
(8) Ahhoz, hogy az importőr mentesüljön 
az (1) bekezdésben említett leadási 
kötelezettsége alól, használhat kibocsátási 
egységeket, kibocsátáscsökkentési 
egységeket (ERU) és igazolt 
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kibocsátáscsökkentési egységeket (CER) 
az üzemeltetők által a megelőző évben 
használt százalék erejéig, vagy egy 
harmadik ország olyan 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
kibocsátási egységeit, amelyet a Közösségi 
rendszer kötelezettségi szintjével azonos 
kötelezettségi szintű rendszernek ismernek 
el.
(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig a 
Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárás szerint olyan rendelkezéseket 
fogad el, amelyek lehetővé teszik az e cikk 
(2) bekezdése alapján meghatározott áruk 
exportőrei számára, hogy ingyenesen
kapjanak kibocsátási egységeket a 
Közösség nyilvántartásából az Európai 
Közösség 2013. január 1-jétől 
megvalósítandó kivitelei számára. Létre 
kell hozni e célból a kibocsátási 
egységekből képzett tartalékot, amelynek 
mennyisége a Közösségben a kibocsátási 
egységek teljes összegének 2%-ánál 
alacsonyabb.
(10) A Bizottság 2009. június 30-ig 
tanulmányt készít azokról a jogi 
kérdésekről, amelyeket figyelembe kell 
venni ahhoz, hogy ez az eszköz 
összeegyeztethető legyen a nemzetközi 
kereskedelmi joggal. Adott esetben a 
Bizottság egy kommunikációs és vitatervet 
és -ütemezést is előír a többi érintett 
országgal arra vonatkozóan, hogy milyen 
eszközökkel lehetne a megállapított 
problémákat a lehető leghatékonyabban 
kezelni. 

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

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

következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen az érintett ágazatok vagy 
alágazatok részére a 10a. cikk alapján 
ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség részarányának összehangolása 
érdekében.

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

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

Ez a jelentés az (1)-(9) bekezdésben előírt, 
a határokon történő kiigazítás 
rendszerének bevezetésére vonatkozó 
végrehajtási intézkedések terén 
tapasztalható előrelépésről is beszámol.

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

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlennek tűnik, hogy az irányelv rendelkező részébe oly módon foglalják bele a 
szénbehozatal felvételi mechanizmusának elveit, hogy hitelessé tegyék az EU álláspontját 
annak érdekében, hogy 2009 végére elérjenek egy megfelelő nemzetközi megállapodást.

Az is fontosnak tűnik, hogy legalább megemlítsék a gazdaságilag élenjáró fejlődő országok 
valamennyi kötelezettségvállalására vonatkozó mennyiségmeghatározási és igazolási 
előírásokat. Ezeknek az előírásoknak e fejlődő országok „hozzájárulására” is kell 
irányulniuk.
Egyértelművé kell tenni a felemelkedő országok fogalmát.
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Módosítás 586
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2013. január 1-jétől a (2) bekezdésben 
előírt feltételekkel meghatározott 
termékek importőrei, akik számára a (3) 
bekezdésben előírt feltételekkel 
megállapítottak egy módszertant, a (3) 
bekezdésben előírt feltételek szerint 
kötelesek ingyenesen kibocsátási 
egységeket leadni vagy jogosultak 
ingyenesen kibocsátási egységeket kapni. 
Az (1) bekezdést azokra a termékekre kell 
alkalmazni, amelyek következményes 
kibocsátás kockázatát képviselik, és olyan 
országokból származnak, amelyek a fejlett 
országok számára nem tettek ahhoz 
hasonló kötelezettségvállalásokat, mint 
amelyeket az Európai Unió tett az 
üvegházhatású gázok kibocsátása terén, 
vagy a felemelkedő országok számára nem 
vezettek be nemzetközileg elismert 
módszerek szerint megfelelő, mért, igazolt 
és közölt új intézkedéseket.
(2) A nemzetközi tárgyalások 
eredményének fényében a Bizottság – a 
23. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás 
keretében eljárva – 2010. június 30. előtt 
elkészíti az (1) bekezdésben említett 
származási országok jegyzékét. 
Szintén a 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében a Bizottság elkészíti 
azon ágazatok és alágazatok - közöttük az 
I. mellékletben említettek – és termékek 
jegyzékét, amelyekre ezt a cikket 
alkalmazni kell, a kibocsátási kockázat 
értékelésével és a 10a. cikk (8) 
bekezdésében említett ágazatok alapján.
A fokozottan energiaigényes ágazatok 
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vagy alágazatok létesítményei, amelyek 
közül a villamos energiát az 
energiatermékek és a villamos energia 
közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 
2003/96/EK irányelv 2. cikke (4) 
bekezdése b) pontjának 3. és 4. 
albekezdésében előírt feltételekkel 
fogyasztó létesítményeket a közvetett 
kibocsátásaik alapján belefoglalják a 
létesítmények 1. mellékletben szereplő 
jegyzékébe.
Az (1) bekezdést ezen irányelv 25. 
cikkének rendelkezései alapján nem kell 
alkalmazni azon termékek behozatalára, 
amelyeket az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez 
kapcsolt országokban vagy régiókban 
gyártottak. 
(3) Az importőrök által leadandó 
kibocsátási egységek mennyisége 
megegyezik a következők különbségével: 
- az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok e termékek gyártásából eredő 
gyártott tonnánkénti átlagos kibocsátása 
szorozva a behozott termékek 
tonnaforgalmával. E második 
számításban az átlagos kibocsátás 
helyettesíthető egy kedvezőbb kibocsátási 
tényezővel, ha az importőr az Európai 
Unió által hitelesített igazolószervezet 
által elvégzett ellenőrzés révén igazolni 
tudja, hogy a termékei eredetéül szolgáló 
gyártási folyamat az európai átlagnál 
alacsonyabb kibocsátású;
- és az egész Közösségben az e termékek 
gyártásához ingyenesen juttatott 
kibocsátási egységek átlagos mennyisége. 
Az első és a második halmaz közötti 
pozitív előjelű különbség határozza meg 
az importőrök által leadandó kibocsátási 
egységek mennyiségét, illetve negatív 
előjelű különbség határozza meg a 
mennyiséget, ha ingyenesen kaphatnak 
kibocsátási egységeket.



AM\734914HU.doc 19/101 PE409.659v01-00

HU

Az egész Közösségben az üvegházhatású 
gázok különböző áruk vagy árucsoportok 
gyártásából eredő kibocsátása átlagos 
mennyiségének meghatározásához a 
Bizottság – a 23. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárás keretében eljárva –
figyelembe veszi a 14. cikkben előírt
feltételekkel igazolt kibocsátási 
nyilatkozatokat
(4) A behozatalra vonatkozó leadások 
számítási módjának a (3) bekezdés 
keretében történő meghatározása 
megkönnyítéséhez a Bizottság előírhat az 
üzemeltetők számára az e termékek 
gyártására vonatkozó nyilatkozatokat, 
valamint e nyilatkozatok független 
igazolásait a 14. és 15. cikknek 
megfelelően elfogadott iránymutatások 
keretében. E kötelezettségek magukban 
foglalhatják az azon kibocsátási szintekre 
vonatkozó nyilatkozatot, amelyek az 
Európai Unió kibocsátáskereskedelmi 
rendszerének hatálya alá tartoznak, és az 
egyes termék vagy termékcsoport 
gyártásához kapcsolódnak.
(5) A 23. cikk (2) bekezdésében előírt 
eljárás keretében elfogadott rendelet 
meghatározza az importőrök számára a 
kibocsátási egységek leadási vagy 
ingyenes juttatási feltételeit. E rendelet 
azokat a feltételeket is előírja, amelyek 
mellett az e cikkel érintett importőrök 
nyilatkoznak a kibocsátási egységeknek a 
behozott áruk mennyisége tekintetében 
szükséges leadásáról.
(6) A felhatalmazott közösségi szervezet 
által a 10. cikknek megfelelően árverésre 
bocsátható kibocsátási egységek teljes 
mennyiségét meg kell növelni az 
importőrök által annak érdekében leadott 
kibocsátási egységekkel, hogy 
mentesüljenek az (1) bekezdésben említett 
kötelezettségtől, és csökkenteni kell az 
importőrök által az ugyanezen bekezdés 
alapján kapott kibocsátási egységek 
mennyiségével.
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(7) Az árveréseknek az importőrök 
kibocsátási egységek leadására vonatkozó 
kötelezettsége által keletkeztetett 
többletbevétele az Európai Unió egy 
alapjába folyik be, amelyet az energiákra 
vonatkozó kutatásra/fejlesztésre és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
szánnak.
(8) Ahhoz, hogy az importőr mentesüljön 
az (1) bekezdésben említett leadási 
kötelezettsége alól, használhat kibocsátási 
egységeket, kibocsátáscsökkentési 
egységeket (ERU) és igazolt 
kibocsátáscsökkentési egységeket (CER) 
az üzemeltetők által a megelőző évben 
használt százalék erejéig, vagy egy 
harmadik ország olyan 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
kibocsátási egységeit, amelyet a Közösségi 
rendszer kötelezettségi szintjével azonos 
kötelezettségi szintű rendszernek ismernek 
el.
(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig a 
Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárás szerint olyan rendelkezéseket 
fogad el, amelyek lehetővé teszik az e cikk 
(2) bekezdése alapján meghatározott áruk 
exportőrei számára, hogy ingyenesen
kapjanak kibocsátási egységeket a 
Közösség nyilvántartásából az Európai 
Közösség 2013. január 1-jétől 
megvalósítandó kivitelei számára. Létre 
kell hozni e célból a kibocsátási 
egységekből képzett tartalékot, amelynek 
mennyisége a Közösségben a kibocsátási 
egységek teljes összegének 2%-ánál 
alacsonyabb.
(10) A Bizottság 2009. június 30-ig 
tanulmányt készít azokról a jogi 
kérdésekről, amelyeket figyelembe kell 
venni ahhoz, hogy a (9) bekezdésben előírt 
rendelkezések összeegyeztethetőek 
legyenek a nemzetközi kereskedelmi 
joggal. Adott esetben a Bizottság egy 
kommunikációs és vitatervet és -ütemezést 
is előír a többi érintett országgal arra 
vonatkozóan, hogy milyen eszközökkel 
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lehetne a megállapított problémákat a 
lehető leghatékonyabban kezelni. 

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

(11) A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig 
– a nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen az érintett ágazatok vagy 
alágazatok részére a 10a. cikk alapján 
ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség részarányának összehangolása 
érdekében.

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

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

Ez a jelentés az (1)-(9) bekezdésben előírt, 
a határokon történő kiigazítás 
rendszerének bevezetésére vonatkozó 
végrehajtási intézkedések terén 
tapasztalható előrelépésről is beszámol.

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

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

Or. fr
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Indokolás

Elengedhetetlennek tűnik, hogy az irányelv rendelkező részébe oly módon foglalják bele a 
szénbehozatal felvételi mechanizmusának elveit, hogy hitelessé tegyék az EU álláspontját 
annak érdekében, hogy 2009 végére elérjenek egy megfelelő nemzetközi megállapodást.
Az is fontosnak tűnik, hogy legalább megemlítsék a gazdaságilag élenjáró fejlődő országok 
valamennyi kötelezettségvállalására vonatkozó mennyiségmeghatározási és igazolási 
előírásokat. Ezeknek az előírásoknak e fejlődő országok „hozzájárulására” is kell 
irányulniuk.
Egyértelművé kell tenni a felemelkedő országok fogalmát.

Módosítás 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
elemző jelentés kíséretében a teljes 
végrehajtásig hátralévő időt figyelembe 
vevő javaslatot terjeszthet elő, beleértve a 
következőket:
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az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

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

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

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

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

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek egyenlő 
elbánást nyújtanak a versengő 
iparágaknak, nyomon követhetők, 
ellenőrizhetők, és olyan kötelező 
intézkedéseket tartalmaznak, amelyek 
biztosítják a rendelkezések betartását.” 

(3) Az ágazatok (1) bekezdésben említett 
meghatározásakor a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, 
hogy ezáltal a kibocsátásra egyenértékű és 
ellenőrizhető korlátozásokat ki nem rovó, 
Közösségen kívüli országokban működő 
létesítményekkel szemben jelentős piaci 
részesedést veszítene; ennek érdekében a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:
a) azt, hogy az árverésen történő 
értékesítés milyen mértékben 
eredményezné a gyártási költségek 
megnövekedését;
b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
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kibocsátáscsökkentést elérni;
c) a piac szerkezetét, a földrajzi 
értelemben vett piacot és a termékpiacot, 
az ágazatban tapasztalható nemzetközi 
versenyt;
d) az érintett ágazatokban az Európai 
Unión kívül érvényesülő vagy várhatóan 
érvényesülő éghajlatváltozás- és 
energiapolitikai intézkedések hatásait;
e) a CO2 költségének az érintett ágazatra 
vagy alágazatra való áthárítása hatását a 
villamosenergia-árakban.
Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
magasabb széndioxid-árak miatti 
visszaesésére vonatkozó becslések vagy az 
érintett létesítmények jövedelmezőségére 
gyakorolt hatás alapján.
Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Elemezni kell, hogy egy nemzetközi megállapodás milyen lehetőségeket nyújt a valós globális 
kibocsátáscsökkentés tekintetében. Intézkedéseknek kell rendelkezésre állniuk az ETS-
ágazatok hozzájárulásának növelésére, de a következményes kibocsátás kockázata elleni 
küzdelemre is. Az első választásnak az ingyenes kibocsátási egységekre kell esnie.

A 10a. cikk (9) bekezdése lényeges része a következményes kibocsátás elleni intézkedéseknek, 
ezért került beépítésre e cikkbe (3) bekezdésként.

A szén-dioxiddal kapcsolatos költségek villamosenergia-árakba való beépítésének hatását is 
figyelembe kell venni a következményes kibocsátás kockázatának való kitettség 
meghatározásakor.
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Módosítás 588
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Abban az esetben, ha nem születik egy 
átfogó nemzetközi megállapodás, a 
Bizottság legkésőbb 2011 januárjáig – az 
üvegházhatást okozó gázok Közösségen 
kívüli csökkentésére irányuló nemzeti 
intézkedésekre figyelemmel, és
valamennyi érintett szociális partnerrel 
folytatott konzultációt követően –
analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen:

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

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

- a globálisan versengő és a teljes körű 
árverezés hatálya alá tartozó uniós 
iparágak áthelyezése következtében a 
magasabb globális kibocsátások 
kockázatának megakadályozására, 
valamint versenyképességüknek a 
közösségi rendszer környezeti 
hatékonyságának veszélyeztetése nélküli 
biztosítására irányuló más közvetlen 
intézkedésekre.

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

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

Or. en

Indokolás

Az EU-ba behozott energiaigényes termékek behozatali kibocsátási egységeire vonatkozó 
követelményén túlmenően más intézkedések is szükségesek lehetnek az EU exportágazatainak 
támogatására az olyan országokból kiinduló jelentős nemzetközi versenynek való 
kitettségükkel arányosan, amelyek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére nem 
vállaltak fel ellenőrizhető intézkedéseket.

Módosítás 589
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

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

- az érintett ágazatok vagy alágazatok 
részére a 10a. cikk alapján ingyenesen 
kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott mennyiség legfeljebb 100 
százalékáig történő kiigazítására;

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

- amennyiben nem kerül megkötésre az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére; az ilyen határ menti 
kiigazítási mechanizmusnak kell az ilyen 
termékek uniós termelői és exportőrei 
számára azonos feltételeket biztosítania.
Amennyiben megkötésre kerül az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás, az elemző jelentést 
javaslatok kísérhetik a 10a. cikk (1) 
bekezdésének felülvizsgálatát követően 
annak előírására, hogy ingyenes 
kiosztásra csak akkor kerül sor, 
amennyiben az a nemzetközi 
megállapodásra figyelemmel teljesen 
indokolt.

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

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

Or. en
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Indokolás

A Bizottság nemzetközi megállapodást követő jelentését 2010 júniusára kell előrehozni. A 
Bizottság két felülvizsgálatra is javaslatot tett: az egyikre a 10a. cikk (1) bekezdése 
értelmében, amelynek a nemzetközi megállapodásra figyelemmel értékelnie kell, hogy szükség 
van-e ingyenes kiosztásra, valamint egy másikra a 10b. cikk értelmében. Ezeket a 
felülvizsgálatokat egyesíteni kell a folyamat felgyorsítása érdekében és a bizonyosság 
fokozására.

Módosítás 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig –
a COP 131 konferenciához kötődő 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek a üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel – biztosítva az ipar 
versengő ágazataival szembeni, a (3)
bekezdésben foglalt kritériumok szerinti 
egyenlő elbánását –, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben különösen értékeli azon, 
előzetesen meghatározott energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. 

A Bizottság a jelentés kíséretében 
javaslatot terjeszthet elő különösen:

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett
jelentés kíséretében javaslatot terjeszt elő, 
amely a teljes körű végrehajtás 
ütemezésének figyelembevételével a 
következőkre irányul:

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

– a 10a. cikkben említett valamennyi 
ágazat részére ingyenesen kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;
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- a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

– az egyéb intézkedések hatálya alá nem 
tartozó következményes kibocsátások 
hatásait illetően a 10a. cikknek 
megfelelően meghatározott ágazatokban 
vagy alágazatokban előállított termékek 
exportőrei és importőrei számára
kiegyenlítő programok bevezetésére. E 
rendszerek nem korlátozzák a kibocsátási 
egységek piacának likviditását.

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

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

Az UNFCCC (az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozásról szóló keretegyezménye) 
részes feleinek konferenciája, valamint a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes feleinek 2007. december 3-14. 
között Baliban (Indonézia) tartott 3. értekezlete.

Or. pl

Indokolás

E módosítás célja annak pontosítása, hogy csak az UNFCC keretében kötött nemzetközi
megállapodásokat fogják figyelembe venni. E módosítás a nemzetközi megállapodásokra 
alkalmazandó kritériumokat vezet be. A helyzetet minden ipari ágazatra – és különösen az 
energiaigényes ágazatokra – vonatkozóan értékelni fogják. A nemzetközi megállapodást a 
végrehajtás ütemezése tekintetében is kell értékelni. A kiegyenlítő rendszerek kiegészítő 
opciók lesznek, és nem fogják korlátozni a közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
történő beemelést, és nem fogják növelni a közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó EU-s létesítmények számára előírt terheket.
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Módosítás 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

- a 10a. cikk (9) bekezdésének 
megfelelően, az ilyen költségekkel 
különösen érintettként meghatározott 
ágazatok tekintetében az ingyenesen 
kapott kibocsátási egységek számának 
kiigazítása a CO2-kibocsátási 
költségeknek a villamosenergia-árakba 
való áthárítása miatti közvetett hatás 
kompenzálása céljából. A szén-dioxid-
költségek villamosenergia-árakba történő 
áthárítására kiosztott kibocsátási egység
legmagasabb mennyisége e létesítmények 
2005-2007 közötti, átlagos éves ellenőrzött 
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villamosenergia-fogyasztásán és a 
villamosenergia-árakat meghatározó 
marginális villamosenergia-termelő 
technológiák várt szén-dioxid-költség 
áthárításán alapul, és a közvetlen 
kibocsátásra adandó ingyenes kibocsátási 
egységeken felül értendő,
és amelyek megfelelően módosítják a 10a. 
cikk (7) bekezdésének rendelkezéseit.

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

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

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatnak ki kell térnie a CO2-kibocsátás költségének a villamos energia árába való 
áthárításának azon ágazatok tekintetében történő mérlegelésére, amelyek a közvetlen 
kibocsátásnál nagyobb közvetett kibocsátással rendelkeznek, és amelyeket különösen érint a 
villamos energia ára. A CO2-kibocsátás költségei fokozott energiafelhasználású iparágakban 
használt villamos energia árába történő áthárítása kiegyenlítését szolgáló ingyenes 
kibocsátásiegység-kiosztás viszonyítási pontjainak megállapításához egy körülhatárolt 
rendszer szükséges. Az importőrök közösségi rendszerébe való felvétele nem működne az 
elosztási műveleteket végző ágazatok esetében, mivel a fogyasztói termékek túl összetettek 
ahhoz, hogy ilyen rendszerében védjék azokat.
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Módosítás 592
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

– a 10a. cikknek megfelelően 
meghatározott alágazatokban és 
létesítményekben előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére. 

Or. en

Módosítás 593
Jens Holm

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

(1) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd 
azt követően háromévente a Bizottság 
meghatározza azokat az ágazatokat, 
amelyek kitettek a következményes 
kibocsátás jelentős kockázatának. 

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

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

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

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

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

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

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a 
magasabb széndioxid-árak miatti 
visszaesésére vonatkozó becslések vagy az 
érintett létesítmények jövedelmezőségére 
gyakorolt hatás alapján.

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy a Bizottság még mindig azonosítani tudja azokat az 
ágazatokat, amelyek a következményes kibocsátás jelentős kockázatával szembesülnek, 
függetlenül attól, hogy elfogadásra kerül-e a 100%-ban ingyenes kibocsátási egységre 
vonatkozó elgondolás. Egyértelmű, hogy semmiféle célt nem szolgál a cégek Európából olyan 
rendeltetési helyre való átköltözésre késztetése, amelyek kormányai megtagadták az 
UNFCCC-hez való csatlakozást – az üvegházhatásúgáz-kibocsátás magasabb lenne és 
európai munkahelyek szűnnének meg. A vita arról folyik, hogy a kérdés megoldására a 
leghatékonyabb módot kell megtalálni.
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Módosítás 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Intézkedések energetikai iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

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

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

Or. en

Indokolás

Egy ilyen típusú rendelkezésnek kellene érvényesülnie a nem energiaigényes olyan 
ágazatokban, amelyek ki vannak téve a következményes kibocsátás jelentős kockázatának, 
szem előtt tartva azt, hogy több uniós ország is maga képezi az EU határát. Emellett a 
környezetvédelmi jogalkotásnak biztosítania kell az erőforrások fenntartható felhasználását 
az EU-ban mindenütt, és nem szabad támogatnia a termelés nem uniós országokba történő, 
kevésbé környezetbarát technológiákon alapuló áttelepítését.
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Módosítás 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések egyes fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

Intézkedések energetikai iparágak 
támogatására következményes kibocsátás 
esetén

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

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

Or. en

Indokolás

Egy ilyen típusú rendelkezésnek kellene érvényesülnie a nem energiaigényes olyan 
ágazatokban, amelyek ki vannak téve a következményes kibocsátás jelentős kockázatának, 
szem előtt tartva azt, hogy több uniós ország is maga képezi az EU határát. Emellett a 
környezetvédelmi jogalkotásnak biztosítania kell az erőforrások fenntartható felhasználását 
az EU-ban mindenütt, és nem szabad támogatnia a termelés nem uniós országokba történő, 
kevésbé környezetbarát technológiákon alapuló áttelepítését.
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Módosítás 596
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2009 szeptemberéig
analitikai jelentést nyújt be, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
energiaigényes ágazatok és alágazatok 
helyzetét, amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. Csak egy, 
a tagállamokra meghatározottakkal 
azonos csökkentési célokat kitűző 
nemzetközi megállapodás helyezheti 
hatályon kívül a 10b. cikk szerinti fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására vonatkozó intézkedéseket az 
érintett szociális partnerekkel, az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott 
konzultációt követően.

A Bizottság a jelentés kíséretében 
javaslatot terjeszthet elő különösen:

A Bizottság az analitikai jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

Or. de

Indokolás

Az olyan energiaintenzív iparágak esetében, amelyek tekintetében a Bizottság csak 2010 
júniusában állapítja meg a következményes CO2-kibocsátás kockázatát, azáltal érhető el a 
befektetési és tervezési biztonság, hogy a kibocsátáskereskedelemről szóló irányelv korán 
rögzíti, mely ágazatok kapnak 100%-os ingyenes kibocsátási egységeket. A versenyhátrány 
felszámolása érdekében ennek a státusznak hatályban kell maradnia addig, amíg nincs olyan 
megállapodás, amely az előírtakkal megegyező csökkentési célokat tartalmaz.
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Módosítás 597
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2009 szeptemberéig 
valamennyi érintett szociális partnerrel 
folytatott konzultációt követően analitikai 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyben értékeli azon, 
előzetesen meghatározott energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. Csak egy, 
a tagállamokra meghatározottakkal 
azonos csökkentési célokat kitűző 
nemzetközi megállapodás helyezheti 
hatályon kívül a 10b. cikk szerinti fokozott 
energiafelhasználású iparágak 
támogatására vonatkozó.

A Bizottság a jelentés kíséretében 
javaslatot terjeszthet elő különösen:

A Bizottság az analitikai jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

Or. de

Indokolás

Az olyan energiaintenzív iparágak és részágazatok esetében, amelyek tekintetében a Bizottság 
csak 2010 júniusában állapítja meg a következményes CO2-kibocsátás kockázatát, azáltal 
érhető el a befektetési és tervezési biztonság, hogy már korán rögzítik, mely ágazatok kapnak 
ingyenes kibocsátási egységeket. A következményes CO2-kibocsátás megakadályozása 
érdekében az ingyenesen kiosztott kibocsátási egységeknek hatályban kell maradniuk addig, 
amíg nincs olyan megállapodás, amely az EU-kibocsátáskereskedelemben előírtakkal
megegyező csökkentési célokat tartalmaz.
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Módosítás 598
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen: – az érintett ágazatok vagy 
alágazatok részére a 10a. cikk alapján 
ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-
mennyiség részarányának kiigazítására;

A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-
ig – a nemzetközi tárgyalások eredményére 
és ezen eredményeknek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás globális 
mérséklésére gyakorolt hatására 
figyelemmel, valamennyi érintett szociális 
partnerrel folytatott konzultációt követően 
– analitikai jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli azon, előzetesen meghatározott 
direkt és indirekt kibocsátó energiaigényes 
ágazatok és alágazatok helyzetét, 
amelyekben a következményes 
kibocsátásnak nagy a kockázata. A 
Bizottság a jelentés kíséretében javaslatot 
terjeszthet elő különösen: – az érintett 
ágazatok vagy alágazatok részére a 10a. 
cikk alapján ingyenesen kiosztandó 
kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

Or. hu

Módosítás 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek az üvegházhatásúgáz-

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

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

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint, a fentebb a következményes kibocsátásnak kitett ágazatok 
meghatározásával kapcsolatban említett okok miatt 2010 júniusára kell előrehozni a jelentés 
Európai Parlament és a Tanács részére történő benyújtásának határidejét.

Módosítás 600
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\734914HU.doc 41/101 PE409.659v01-00

HU

különösen: terjeszthet elő különösen:

Or. en

Indokolás

A következményes kibocsátás kérdésével megfelelően és kiszámítható jogalkotási keret 
elfogadása révén kell foglalkozni. Ezért a lehető leghamarabb, és 2011 előtt kellő idővel 
megoldandó kérdés annak meghatározása, hogy mely iparágak vannak különösen kitéve a 
következményes kibocsátás veszélyének, illetve a megelőzésére szolgáló megfelelő 
intézkedések meghatározása.

A néhány tagállamban az elszigetelt energiapiacként működő energiaágazat ugyanolyan 
sérülékeny a következményes kibocsátásra, mint az energiaigényes ágazatok, és ezért annak 
szerepelnie kell a Bizottság jelentésében.

Módosítás 601
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 602
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak 2010 júniusára elemeznie kell tudni a 2009. decemberi koppenhágai 
konferencia eredményét. Ezek az elemzések és az ezeket követő intézkedések alapvető 
információkat fognak a piac számára nyújtani. 

Módosítás 603
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiség 
részarányának kiigazítására;

Or. en

Indokolás

Az ingyenes kibocsátási egységek nem jelentenek megfelelő választ a következményes 
kibocsátás problémájára. Az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátói közé tartozó 
iparágaknak ingyenes kibocsátási egységek megadása nem nyújtaná a szükséges ösztönzőt 
annak biztosításához, hogy ezek a cégek a minimumra csökkentsék termelési folyamataik 
kedvezőtlen környezeti hatásait. 

Módosítás 604
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- e cikk (1) bekezdésének megfelelően 
meghatározott ágazatokban vagy 
alágazatokban előállított termékek 
importőreinek a közösségi rendszerben 
való részvételére.

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítás.

Módosítás 605
Jens Holm

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

– vámügyi kiigazítások kivetése az 
UNFCCC-n kívüli fejlődő országokbeli 
termelő cégeknek nyújtott tényleges 
állami támogatás kiegyenlítésére. 

Or. en

Indokolás

A világ olyan területein termelő cégek, amelyek kormánya úgy döntött, hogy nem vesz részt 
az UNFCCC-ben, állami támogatásban részesülnek, miközben versengenek az európai 
cégekkel és más olyan cégekkel, amelyeknek kibocsátáskereskedelmi engedélyeket kell 
beszerezniük. Ezért ésszerű nyitva hagyni annak a lehetőségét, hogy kiegyenlítő vámokat 
vezessünk be az e területekről érkező behozatallal szemben a tisztességes verseny biztosítása 
és a következményes kibocsátás elleni küzdelem céljából. 

Módosítás 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 10a. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően, az ilyen költségekkel 
különösen érintettként meghatározott 
ágazatok tekintetében az ingyenesen 
kapott kibocsátási egységek számának 
kiigazítása a CO2-kibocsátási 
költségeknek a villamosenergia-árakba 
való áthárítása miatti közvetett hatás
kompenzálása céljából. A CO2-
kibocsátási költségek áthárításának 
kompenzálására szolgáló kibocsátási 
egységek a 10. cikk (1) bekezdése szerint 
kiosztott egységek felettiek és azokból 
levonásra kerülnek, valamint azokra nem 
vonatkozik a 12. cikk (1) és (3) bekezdése.



AM\734914HU.doc 45/101 PE409.659v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A CO2-árak villamosenergia-fogyasztókra történő áthárításával felmerülő költségek jelentős 
hatást fejthetnek ki a fokozott energiafelhasználású ágazatok jövedelmezőségére. Ha ezen 
túlmenően a következményes kibocsátás kockázata bizonyítást nyert, a közvetlen kibocsátás 
tekintetében kiosztott kibocsátási egységeken felül további kibocsátási egységeket kell 
kiosztani. Ezeket a kibocsátási egységeket le kell vonni az árverési alapból és nem járnak 
kedvezőtlen hatással az árverezés hatálya alá tartozó üzemeltetőkre, ha az éves leadások 
kötelezettsége alól mentesülnek és ha az átruházás nem megengedett.

Módosítás 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 10a. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően, az ilyen költségekkel 
különösen érintettként meghatározott 
ágazatok tekintetében az ingyenesen 
kapott kibocsátási egységek számának 
kiigazítása a CO2-költségeknek a 
villamosenergia-árakba való áthárítása 
miatti közvetett hatás kompenzálása 
céljából. A CO2-kibocsátási költségek 
áthárításának kompenzálására szolgáló 
kibocsátási egységek a 10. cikk (1) 
bekezdése szerint kiosztott egységek 
felettiek és azokból levonásra kerülnek, 
valamint azokra nem vonatkozik a 12. 
cikk (1) és (3) bekezdése.

Or. en

Indokolás

A CO2-árak villamosenergia-fogyasztókra történő áthárításával felmerülő költségek jelentős 
hatást fejthetnek ki a fokozott energiafelhasználású ágazatok jövedelmezőségére. Ha ezen 
túlmenően a következményes kibocsátás kockázata bizonyítást nyert, a közvetlen kibocsátás 
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tekintetében kiosztott kibocsátási egységeken felül további kibocsátási egységeket kell 
kiosztani. Ezeket a kibocsátási egységeket le kell vonni az árverési alapból és nem járnak 
kedvezőtlen hatással az árverezés hatálya alá tartozó üzemeltetőkre, ha az éves leadások 
kötelezettsége alól mentesülnek és ha az átruházás nem megengedett.

Módosítás 608
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 10a. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően, az ilyen költségekkel 
különösen érintettként meghatározott 
ágazatok tekintetében az ingyenesen 
kapott kibocsátási egységek számának 
kiigazítása a CO2-költségeknek a 
villamosenergia-árakba való áthárítása 
miatti közvetett hatás kompenzálása 
céljából. A CO2-kibocsátási költségek 
áthárításának kompenzálására szolgáló 
kibocsátási egységek a 10. cikk (1) 
bekezdése szerint kiosztott egységek 
felettiek és azokból levonásra kerülnek, 
valamint azokra nem vonatkozik a 12. 
cikk (1) és (3) bekezdése.

Or. en

Indokolás

A CO2-árak villamosenergia-fogyasztókra történő áthárításával felmerülő költségek jelentős 
hatást fejthetnek ki a fokozott energiafelhasználású ágazatok jövedelmezőségére. Ha ezen 
túlmenően a következményes kibocsátás bizonyítást nyert, a közvetlen kibocsátás tekintetében 
kiosztott kibocsátási egységeken felül további kibocsátási egységeket kell kiosztani. Ezeket a 
kibocsátási egységeket le kell vonni az árverési alapból és nem járnak kedvezőtlen hatással az 
árverezés hatálya alá tartozó üzemeltetőkre, ha az éves leadások kötelezettsége alól 
mentesülnek és ha az átruházás nem megengedett.
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Módosítás 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az ezen ágazatok vagy alágazatok 
importőrei számára kiegyenlítő széndíj 
létrehozásának tanulmányozása;

Or. fr

Indokolás

Szükség van egy rendszerre az európai vállalkozások számára a tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében.

Módosítás 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitett energiaigényes 
iparágakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásnak vagy az ilyen 
iparágakra vonatkozó nemzetközi ágazati 
megállapodásnak legalább a következő 
kritériumoknak meg kell felelnie, az ilyen, 
a következményes kibocsátás jelentős 
kockázatának kitettként meghatározott 
ágazatok számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében: 
i. egyenértékű CO2 –kibocsátási 
célkitűzések, 
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ii. hasonló, hivatkozási rendszerekre 
alapított és valamennyi részt vevő ország 
által előírt, egyenértékű hatással 
rendelkező kibocsátáscsökkentési 
rendszerek, vagy nem egyenértékű CO2-
kibocsátási célkitűzésekkel rendelkező 
országokból a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatokban,
iii. hatékony nemzetközi nyomon követési 
és ellenőrzési rendszer,
iv. az EU rendszerével összehasonlítható, 
kötelező vitarendezési rendszer és 
egyértelmű szankcionálási szabályok.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 611
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azon ipari ágazatokra vonatkozó 
nemzetközi megállapodásoknak, 
amelyekben nagy a következményes 
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kibocsátás kockázata vagy az egy egyedi 
ágazatra vonatkozó nemzetközi 
megállapodásoknak legalább az alábbi 
kritériumokat teljesíteniük kell, ha a 
létesítmények szintjén azonos feltételeket 
kívánnak biztosítani azon ágazatok 
számára, amelyeket olyannak tekintenek, 
amelyekben nagy a következményes 
kibocsátás kockázata: 
i) a világtermelés legalább 85%-át jelentő 
kritikus tömeget képviselő országok 
részvétele, közöttük a főbb feltörekvő 
gazdaságok,
ii) a CO2-kibocsátási célok 
egyenértékűsége, 
iii) hasonló kibocsátáscsökkentési, azonos 
hatású, referenciarendszereken alapuló és 
az összes résztvevő ország számára vagy 
olyan országokban kötelező rendszerek 
bevezetése, amelyeknek nincsenek a 
közösségi kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokban 
a CO2-kibocsátás terén azonos 
célkitűzéseik,
iv) hasonló korlátozások kötelező 
alkalmazása a versengő termékekre, az 
említett termékek életciklusának 
figyelembevételével,
v) hatékony nemzetközi ellenőrzési és 
igazolási rendszer,
vi) a viták rendezésének kötelező 
rendszere és az EU rendszeréhez hasonló, 
világos szabályok a szankciók terén.”.

Or. pl

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor fogja megakadályozni a következményes 
kibocsátást, ha megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatok számára 
azonos feltételeket biztosítanak.
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Módosítás 613
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 614
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2011. szeptember 30-ig minden 
tagállam közzéteszi és megküldi a 
Bizottságnak a területén lévő, ezen 

törölve
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irányelv hatálya alá tartozó létesítmények 
jegyzékét, valamint a 10a. cikk (1) 
bekezdésében előírt szabályokkal 
összhangban elvégzett számítás alapján a 
területén lévő létesítmények részére 
egyenként esetlegesen ingyenesen 
kiosztani kívánt kibocsátásiegység-
mennyiséget.

Or. pl

Indokolás

A 11. cikk (1) bekezdése az adminisztratív és tájékoztatási téren előírt kötelezettségekkel 
óriási költségeket okozna az e dokumentum hatálya alá tartozó területen. 

A 11. cikkben meghatározott ellenőrzési szint aránytalan azokhoz a környezetvédelmi 
célkitűzésekhez képest, amelyeket az e cikkel előírt ellenőrzési eszközök végrehajtásának 
köszönhetően lehet elérni.

Módosítás 615
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A teljes árverezésnek azonnal általános szabállyá kell válnia, mivel ingyenes kibocsátási 
egységek megadása nem nyújtaná a szükséges ösztönzőt annak biztosításához, hogy a cégek a 
minimumra csökkentsék intézkedéseik kedvezőtlen környezeti hatásait. A következményes 
kibocsátás megelőzését szolgáló intézkedések kívánatosak, de azokhoz nem szükséges az olyan 
iparágaknak történő ingyenes kiosztás, amelyek az üvegházhatású gázok legnagyobb 
kibocsátói közé tartoznak.

Módosítás 616
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti végrehajtási intézkedések benyújtásának időpontját előre kell hozni 2011 júniusára, 
hogy a Bizottság általi elutasítás esetén a tagállamoknak legyen idejük azokat módosítani. 
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Módosítás 617
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A referenciamodell bevezetése miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 618
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti végrehajtási intézkedések 
valamely tagállam részéről az (1) 
bekezdésnek megfelelően történő 
értesítését követő három hónapon belül a 
Bizottság azon az alapon, hogy az nem 
tartalmazza az (1) bekezdésben előírt 
valamennyi elemet vagy nem egyeztethető 
össze a 10a. cikk (1) bekezdésében említett 
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szabályokkal, elutasíthatja az 
intézkedéseket vagy azok bármely 
vonatkozását. A tagállamok a (2) bekezdés 
alapján csak akkor oszthatnak ki 
kibocsátási egységeket, amennyiben a 
javasolt módosításokat a Bizottság 
elfogadta. A Bizottság az elutasító 
határozatát megindokolja.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak szerepet kell kapnia a nemzeti végrehajtó intézkedések jóváhagyásában, hogy 
tagállamok a létesítményeiknek történő ingyenes kiosztás szabályait konzisztensen 
alkalmazzák.

Módosítás 619
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

(2a) Nem részesülnek ingyenes
kiosztásban azok a létesítmények, amelyek 
esetében az I. melléklet szerinti 
tevékenység végzését beszüntették vagy a 
létesítmény I. melléklet szerinti 
tevékenységére vonatkozó kapacitása a 
mellékletben meghatározott határérték alá 
esett.
A Bizottság a 10a. cikk (1) bekezdése 
szerint elfogadott intézkedésekbe felvesz 
olyan intézkedéseket, amelyek 
meghatározzák a működésüket 
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részlegesen vagy ideiglenesen szüneteltető 
létesítményeket. Ezek a létesítmények 
továbbra is részesülhetnek ingyenes 
kiosztásban a 10a. cikk (1) bekezdése 
értelmében az ingyenes kiosztásra 
vonatkozóan elfogadott intézkedéseknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Fontos az arra vonatkozó fogalommeghatározás beiktatása, amikor valamely létesítmény 
beszünteti működését, az egész EU-ra kiterjedő harmonizáció biztosítása érdekében. 

Módosítás 620
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 621
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet, 
és vissza kell szolgáltatnia az illetékes 
hatóságoknak a neki juttatott ingyenes 
kibocsátási egységek arányos részét.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy ne legyen ösztönző a termelés folytatására, ha az ingyenes kibocsátási 
egységek megtartása érdekében a bezárásra vonatkozó döntés megszületett.

Módosítás 622
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet. 
A fel nem használt kibocsátási egységet át 
kell vezetni a tartalékba.

Or. en

Indokolás

Az új kibocsátók számára elkülönített kibocsátási egységektől a likviditás bővítését várják. A 
piac várakozásai szerint ezt a likviditást a létesítmények ingyenesen is megkaphatják 
(csökkenti a keresletet). A fel nem használt kibocsátási egységeket ezért vissza kell juttatnia 
piacra. 
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Módosítás 623
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet, 
kivéve, ha az üzemeltető igazolja az 
illetékes hatóság számára, hogy saját 
országában egy meghatározott és ésszerű 
időn belül a termelést folytatja.

Or. en

Módosítás 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás hatálybalépése előtt végzett 

projekttevékenységekből származó CER és
ERU egységek felhasználása a közösségi 

rendszerben

A jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás hatálybalépése előtt végzett 

projekttevékenységekből származó, 
kizárólag Gold Standard igazolású CER 

egységek felhasználása a közösségi 
rendszerben

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

((1) Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-
változási megállapodás hatálybalépéséig a 
(2)–(6) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 

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

engedélyezett, de fel nem használt, 
kizárólag Gold Standard igazolású CER-
mennyiség erejéig – kérhetik az illetékes 
hatóságtól, hogy a közösségi rendszerben 
részt vevő valamennyi tagállam által a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszak során 
elfogadott projekttípusokra tekintettel a 
2012-ig elért kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott, kizárólag Gold Standard 
igazolású CER-ekért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. A 
kiadott kibocsátási egységek (ideértve a 
(3), (4) és (5) bekezdésnek megfelelően 
kiadott kibocsátási egységeket) teljes 
összege nem haladhatja meg az Unión 
kívül keletkezett, fent említett, fel nem 
használt egységek mennyiségének 50 %-
át. Az illetékes hatóság ezt az átváltást 
2014. december 31-ig kérésre végrehajtja.

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

(3) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt, 
kizárólag Gold Standard igazolású CER-
mennyiség erejéig az illetékes hatóságok 
lehetővé teszik, hogy az üzemeltetők a 
2013 előtt megkezdett projektekre 
tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott, 
kizárólag Gold Standard igazolású CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék. A kiadott kibocsátási 
egységek (ideértve a (3), (4) és (5) 
bekezdésnek megfelelően kiadott 
kibocsátási egységeket) teljes összege nem 
haladhatja meg az Unión kívül 
keletkezett, fent említett, fel nem használt 
egységek mennyiségének 50 %-át.

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

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

(4) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 

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

kizárólag Gold Standard igazolású CER-
mennyiség erejéig az illetékes hatóságok 
lehetővé teszik, hogy az üzemeltetők a 
legkevésbé fejlett országokban 2013 után 
megkezdendő projektekre tekintettel a 
2013-tól elérendő kibocsátáscsökkentés 
alapján kiadott CER-eket 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységekre cseréljék.

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –,
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel. A kiadott kibocsátási 
egységek (ideértve a (3), (4) és (5) 
bekezdésnek megfelelően kiadott 
kibocsátási egységeket) teljes összege nem 
haladhatja meg az Unión kívül 
keletkezett, fent említett, fel nem használt 
egységek mennyiségének 50 %-át.

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

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt CER-
mennyiség erejéig, ha azok Gold Standard 
igazolású egységek – harmadik 
országokkal kötött, a felhasználható 
mennyiségről rendelkező 
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
közösségi rendszer szerinti kötelezettségeik 
teljesítése céljából felhasználhatják. A 
kiadott kibocsátási egységek (ideértve a 
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(3), (4) és (5) bekezdésnek megfelelően 
kiadott kibocsátási egységeket) teljes 
összege nem haladhatja meg az Unión 
kívül keletkezett, fent említett, fel nem 
használt egységek mennyiségének 50 %-
át.

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben előírt 
intézkedések alkalmazásában az ingyenes 
kiosztás tekintetében figyelembe vett 
mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó Gold Standard  
igazolású egységeknek a közösségi 
rendszerben történő felhasználásáról. Ezek 
a megállapodások rendelkezhetnek olyan 
projektekből származó egységek 
felhasználásáról is, amelyek esetében a 
figyelembe vett alapmennyiség kisebb a 
10a. cikkben előírt intézkedések 
alkalmazásában az ingyenes kiosztás 
tekintetében figyelembe vett mennyiségnél
vagy közösségi jogi aktusban előírt 
mennyiségnél.

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

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó, kizárólag Gold 
Standard igazolású CER-ek fogadhatók el 
a kiegészítő csökkentési erőfeszítések 
10%-áig a 9. cikknek megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Az ETS-irányelvben kell foglalkozni azzal a biztosítékkal, hogy rendelkezzenek a fenntartható 
fejlődést globális szinten támogató egységekkel.
Fontos, hogy csak a Gold Standard egységeket használják fel az ETS-irányelv 3. szakaszában.
Arra az esetre, ha nem lenne nemzetközi megállapodás, csak az egységek 50%-át lehet újból 
felhasználni a 2008-tól 2012-ig tartó időszakra.
Nemzetközi megállapodás esetén az ETS-irányelvvel előírt teljes csökkentési erőfeszítés 10%-
át lehet felhasználni a Gold Standard igazolású CER-ekkel együtt.
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Módosítás 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás 2012 vége előtti 
hatálybalépésének elmaradása esetén 
végzett projekttevékenységekből származó, 
kizárólag Gold Standard igazolású CER 
egységek felhasználása a közösségi 
rendszerben

Ahol ez az irányelv CER-t említ, az csak 
akkor engedélyezett, ha olyan 
módszertanokra és szabványokra 
vonatkoznak, amelyek megfelelnek az 
Gold Standard Alapítvány által 
kidolgozott módszertanoknak és 
szabványoknak.

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

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt CER-
mennyiség erejéig – kérhetik az illetékes 
hatóságtól, hogy a közösségi rendszerben 
részt vevő valamennyi tagállam által a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszak során 
elfogadott projekttípusokra tekintettel a 
2012-ig elért kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott, kizárólag Gold Standard 
igazolású CER-ekért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. A 
kiadott kibocsátási egységek – ideértve a 
(3), (4) és (5) bekezdésnek megfelelően 
kiadott kibocsátási egységeket – teljes 
összege nem haladhatja meg a fent 
említett, külső, fel nem használt egységek 
mennyiségének 50 %-át. Az illetékes 
hatóság ezt az átváltást 2014. december 31-
ig kérésre végrehajtja.

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

vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett, 
kizárólag Gold Standard igazolású
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék. A kiadott kibocsátási 
egységek – ideértve a (2), (4) és (5) 
bekezdésnek megfelelően kiadott
kibocsátási egységeket – teljes összege 
nem haladhatja meg a fent említett, külső, 
fel nem használt egységek mennyiségének 
50 %-át.

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

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

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

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

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel. A kiadott kibocsátási 
egységek – ideértve a (2), (3) és (5) 
bekezdésnek megfelelően kiadott
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kibocsátási egységeket – teljes összege 
nem haladhatja meg a fent említett, külső, 
fel nem használt egységek mennyiségének 
50 %-át.

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

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek – a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt CER-
mennyiség erejéig – harmadik országokkal 
kötött, a felhasználható mennyiségről 
rendelkező megállapodásokkal 
összhangban felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket –
amennyiben azok Gold Standard
igazolással rendelkeznek – a közösségi 
rendszer szerinti kötelezettségeik teljesítése 
céljából felhasználhatják. A kiadott 
kibocsátási egységek – ideértve a (2), (3) 
és (4) bekezdésnek megfelelően kiadott
kibocsátási egységeket – teljes összege 
nem haladhatja meg a fent említett, külső, 
fel nem használt egységek mennyiségének 
50 %-át.

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben előírt 
intézkedések alkalmazásában az ingyenes 
kiosztás tekintetében figyelembe vett 

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó, Gold Standard 
igazolású egységeknek a közösségi 
rendszerben történő felhasználásáról. Ezek 
a megállapodások rendelkezhetnek olyan 
projektekből származó egységek 
felhasználásáról is, amelyek esetében a 
figyelembe vett alapmennyiség kisebb a 
közösségi jogi aktusban előírt 
mennyiségnél.
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mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

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

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó, Gold Standard 
igazolású CER-ek fogadhatók el, a 9. és 
28. cikknek megfelelően megvalósuló, 
további kibocsátáscsökkentési 
erőfeszítések legfeljebb 10%-áig.

Or. en

Indokolás

Biztosítja, hogy a jó minőségű egységek – amelyek megfelelnek az átlátható addicionalitás és 
fenntartható fejlődés kritériumának – részt vehessenek az EU ETS-ében. Fontos, hogy az Gold 
Standard egységeket elérhetővé tegyük az EU ETS-e harmadik szakaszában történő 
felhalmozásra. A 2013 előtti szakaszban fel nem használt CDM-egységek felét át lehet vinni a 
2013 utáni III. szakaszra és egy nemzetközi megállapodás alapján a további csökkentési 
erőfeszítések 10%-a kiváltható. 

Módosítás 626
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A projekttevékenységekből származó CER 
és ERU egységek felhasználása a 
közösségi rendszerben

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

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

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

terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a közösségi 
rendszerben részt vevő, legalább egy
tagállam által legkésőbb 2012-ben
elfogadott projekttípusokra tekintettel a 
2012-ig elért kibocsátáscsökkentés alapján 
kiadott CER-ekért és ERU-kért 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységeket adjon ki 
részükre, amelyek a 9. cikk alapján kiadott 
kibocsátási egységekhez hozzáadódnak. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2014. 
december 31-ig kérésre végrehajtja.

(3) A 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott 
CER-eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék. Az első 
albekezdésben foglalt rendelkezést a 
közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 
2012-ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra alkalmazni 
kell.

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

a) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2015 végéig elért 
kibocsátáscsökkentés tekintetében;
b) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2013-tól azokban az 
országokban elért kibocsátáscsökkentés 
tekintetében, amelyek ratifikálták az 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi egyezményt;
c) az együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekből származó 
CER/ERU egységek a 2013-tól azokban az 
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országokban elért kibocsátáscsökkentés 
tekintetében, amelyekkel az EU 2015. 
december 31. előtt kétoldalú vagy 
többoldalú, az éghajlatváltozásról szóló 
együttműködési megállapodást kötött; 
vagy
d) az olyan kibocsátáscsökkentési 
tevékenységekből származó egységek, 
amelyek megfelelnek a CDM alapján nem 
támogatható és 2013 után és az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodást hatálybalépését követő egy 
évig a Közösséggel kibocsátáscsökkentési 
együttműködési megállapodásra lépő 
országokkal kötött együttműködési
megállapodásokban megállapított 
követelményeknek.

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

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

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



PE409.659v01-00 68/101 AM\734914HU.doc

HU

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

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás biztosítja, hogy a tagállami üzemeltetők számára a 2008-2012 közötti 
időszakban megengedett CER/ERU felhasználás szintje teljes mértékben felhasználásra 
kerüljön. A módosítás egyben átülteti a kiegészítő jelleg elvét, azaz azt az elvet, amely szerint 
a harmadik szakaszra a kibocsátáscsökkentés elérésére vonatkozó kötelezettségvállalásokra 
irányuló erőfeszítés legfeljebb fele (aminek magába kellene foglalnia a kibővített gazdasági 
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tevékenység következtében bekövetkező növekedést is) megvalósulhat nemzetközi 
mechanizmusok felhasználása révén is. Ezt az elvet egy jövőbeli nemzetközi megállapodás 
hatálybalépéstől függetlenül kell alkalmazni.

Módosítás 627
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás megkötésével kapcsolatban 
végzett projekttevékenységekből származó 
CER és ERU egységek felhasználása a 
közösségi rendszerben

Or. en

Indokolás

A 11a. cikkből nem minden rendelkezés vonatkozik a jövőbeni nemzetközi megállapodás 
hatálybalépése előtti helyzetre.

Módosítás 628
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság csak a Gold Standard
típusú projekteket engedélyezheti annak 
biztosítására, hogy a CDM-projektek 
egyértelműen addicionálisak legyenek és 
hozzájáruljanak a fenntartható 
fejlődéshez. Ez a követelmény vonatkozik 
a (2)-(7) bekezdésre.
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Or. fr

Indokolás

A Gold Standard kritérium alkalmazása biztosítja, hogy csak kiemelkedő minőségű projektek 
részesüljenek akkreditációban, ami olyan kibocsátáscsökkentést takar, amely egyébként még
nem valósult volna meg és olyan projekteket, amelyek egyértelmű fenntartható fejlődési 
előnyöket hoznak az akkreditációban részesülő helyi közösségeknek.

Módosítás 629
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság és az Európai Parlament 
képviselőinek részt kell venniük a Gold 
Standard Tanácsban annak érdekében, 
hogy biztosítsák a jövőbeli fejlesztések 
Gold Standard minőségi kritériumok 
szerinti elszámoltathatóságát.

Or. fr

Indokolás

Ez biztosítja, hogy a Gold Standard kritérium jövőbeni bizonyíték legyen az EU ETS-ben való 
alkalmazás tekintetében. A Bizottság nem hagyhatja független szervezetekre a minőségi 
kritériumok meghatározását. Abba bele kell tudnia szólni.

Módosítás 630
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2015. 
március 31-ig kérésre végrehajtja.

Or. en

Módosítás 631
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az üzemeltetők – a 2008-tól 2012-ig
terjedő időszakra vonatkozóan a 
tagállamok által részükre felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig – kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy a 2012-ig elért 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
ekért és ERU-kért 2013-tól érvényes 
kibocsátási egységeket adjon ki részükre. 
Az illetékes hatóság ezt az átváltást 2015. 
március 31-ig kérésre végrehajtja.
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Or. en

Indokolás

Nem szükséges a globálisan elfogadott rendszeren túl egy további uniós ellenőrzési folyamat 
végrehajtása.

Módosítás 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 634
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 635
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A világközösség többi részével folytatandó jövőbeli tárgyalásokra negatív hatással lehet, ha 
az EU elfogad ENSZ-szinten bizonyos szabályokat és projekteket, majd közösségi szinten még 
egy második szűrőt alkalmaz. Logikus is annak EU-n belüli elfogadása, ami az ENSZ-
tárgyalásokon már elfogadásra került. 

Módosítás 636
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A tagállamok kevésbé alkalmasak arra, hogy mindannyian elfogadják a 2008-tól 2012-ig 
terjedő időszakra vonatkozó erdészeti tevékenységek végrehajtásából származó egységek 
ETS-be való belefoglalását.

Módosítás 637
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vonatkozóan a tagállamok által az 
üzemeltetők részére felhasználásra 
engedélyezett, de fel nem használt 
CER/ERU-mennyiség erejéig az illetékes 
hatóságok lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltetők a 2013 előtt megkezdett „Gold 
Standard típusú” projektekre tekintettel a 
2013-tól elérendő kibocsátáscsökkentés 
alapján kiadott CER-eket 2013-tól 
érvényes kibocsátási egységekre cseréljék.

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi „Gold Standard típusú” 
projektre alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 638
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 639
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, amelyek 
következményes kibocsátásra hajlamosak. A CDM-beruházásokból származó egységek ezen 
ágazatokban való elismerése ténylegesen a következményes kibocsátást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet.
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Módosítás 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 641
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
a közösségi rendszerben részt vevő 
valamennyi tagállam által a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
valamennyi projekttípusra alkalmazni kell, 
valamint a földhasználatból, a 
földhasználat megváltoztatásából és az 
erdészetből eredő tevékenységekre.

Or. fr
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Indokolás

A 11a. cikk (2) bekezdése módosításának megfelelően.

Módosítás 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 643
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
az UNFCCC értelmében a 2008-tól 2012-
ig terjedő időszak során elfogadott 
projekttípusokra alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A világközösség többi részével folytatandó jövőbeli tárgyalásokra negatív hatással lehet, ha 
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az EU elfogad ENSZ-szinten bizonyos szabályokat és projekteket, majd közösségi szinten még 
egy második szűrőt alkalmaz. Logikus is annak EU-n belüli elfogadása, ami az ENSZ-
tárgyalásokon már elfogadásra került. 

Módosítás 644
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a globálisan elfogadott rendszeren túl egy további uniós ellenőrzési folyamat 
végrehajtása.

Módosítás 645
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A (3) bekezdésben szereplő felső korlátot 
figyelembe véve az illetékes hatóságok 
lehetővé teszik, hogy az üzemeltetők a 
legkevésbé fejlett országokban 2013 után 
megkezdendő projektekre tekintettel a 
2013-tól elérendő kibocsátáscsökkentés 
alapján kiadott CER-eket 2013-tól 
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országokban 2013 után megkezdendő 
projektekre tekintettel a 2013-tól elérendő 
kibocsátáscsökkentés alapján kiadott CER-
eket 2013-tól érvényes kibocsátási 
egységekre cseréljék.

érvényes kibocsátási egységekre cseréljék.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 646
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Összeegyeztethetetlen lenne az olyan ágazatokban történő kiegyenlítés megengedése, amelyek 
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következményes kibocsátásra hajlamosak. A CDM-beruházásokból származó egységek ezen 
ágazatokban való elismerése ténylegesen a következményes kibocsátást előmozdító pénzügyi 
ösztönzőket jelenthet.

Módosítás 647
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy folytassák a 2013 után indított együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekbe történő befektetéseket úgy, hogy a legjobb áron biztosíthassák a 
kibocsátások csökkentését, miközben tiszteletben tartják az EU terhére óhajtott csökkentés 
intenzitását.

Módosítás 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a gazdasági szereplő, aki tCER-t
használt fel, az CER-t, tCER-t, ERU-t, 
vagy kibocsátási egységet szolgáltat vissza, 
legkésőbb a tCER lejárata előtt 30 nappal, 
oly módon, hogy fedeznie kell azokat a 
kibocsátásokat, amelyeket a lejárt 
kibocsátáscsökkentési egység fedezett. Ha 
az adott gazdasági szereplő nem pótolja a 
kibocsátás-csökkentési egységek lejárata 
előtti kibocsátások fedezésére felhasznált 
tCER-t, akkor az üzemeltető lesz felelős a 
16. cikk rendelkezései szerinti 
többletkibocsátási bírság megfizetéséért.

Or. en

Módosítás 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 651
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A 11a. cikk (2) bekezdése módosításának megfelelően.

Módosítás 652
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a globálisan elfogadott rendszeren túl egy további uniós ellenőrzési folyamat 
végrehajtása.

Módosítás 653
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben foglalt rendelkezést 
valamennyi projekttípusra tekintettel 
kiadott CER-ekre kell alkalmazni 
mindaddig – de legkésőbb 2020-ig –, 
ameddig az érintett országok 
megállapodást nem ratifikálnak a 
Közösséggel.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a globálisan elfogadott rendszeren túl egy további uniós ellenőrzési folyamat 
végrehajtása.

Módosítás 654
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\734914HU.doc 87/101 PE409.659v01-00

HU

Indokolás

Módosítás 655
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A világközösség többi részével folytatandó jövőbeli tárgyalásokra negatív hatással lehet, ha 
az EU elfogad ENSZ-szinten bizonyos szabályokat és projekteket, majd közösségi szinten még 
egy második szűrőt alkalmaz. Logikus is annak EU-n belüli elfogadása, ami az ENSZ-
tárgyalásokon már elfogadásra került.

Módosítás 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az a gazdasági szereplő, aki tCER-t
használt fel, az CER-t, tCER-t, ERU-t, 
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vagy kibocsátási egységet szolgáltat vissza, 
legkésőbb a tCER lejárata előtt 30 nappal, 
oly módon, hogy fedeznie kell azokat a 
kibocsátásokat, amelyeket a lejárt 
kibocsátáscsökkentési egység fedezett. Ha 
az adott gazdasági szereplő nem pótolja a 
kibocsátás-csökkentési egységek lejárata 
előtti kibocsátások fedezésére felhasznált 
tCER-t, akkor az üzemeltető lesz felelős a 
16. cikk rendelkezései szerinti 
többletkibocsátási bírság megfizetéséért.

Or. en

Módosítás 657
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az üzemeltetők az EU által 1990 és 
2020 között végrehajtott csökkentés 60%-a 
erejéig használhatják a CER-eket, az 
ERU-kat vagy az olyan harmadik 
országokból származó, jóváhagyott 
egységeket, amelyek nem írták alá a 
Kiotói Jegyzőkönyvet. Ezek a CER/ERU-
egységek származhatnak 2013-tól indított 
projektekből.

Or. fr

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy folytassák a 2013 után indított együttes végrehajtás/tiszta fejlesztési 
mechanizmus projektekbe történő befektetéseket úgy, hogy a legjobb áron biztosíthassák a 
kibocsátások csökkentését, miközben tiszteletben tartják az EU terhére óhajtott csökkentés 
intenzitását. A kiegészítő kötelezettségekre vonatkozó kikötés megérdemelné, hogy 
felülvizsgálják annak érdekében, hogy lehetővé tegyenek az EU területén kívül a jelenlegi 
50%-os helyett a megteendő erőfeszítések 60%-áig terjedő csökkentéseket.
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Módosítás 658
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az a gazdasági szereplő, aki tCER-t 
használt fel, az CER-t, tCER-t, ERU-t, 
vagy kibocsátási egységet szolgáltat vissza, 
legkésőbb a tCER lejárata előtt 30 nappal, 
oly módon, hogy fedeznie kell azokat a 
kibocsátásokat, amelyeket a lejárt 
kibocsátáscsökkentési egység fedezett. Ha 
az adott gazdasági szereplő nem pótolja a 
kibocsátás-csökkentési egységek lejárata 
előtti kibocsátások fedezésére felhasznált 
tCER-t, akkor az üzemeltető lesz felelős a 
16. cikk rendelkezései szerinti 
többletkibocsátási bírság megfizetéséért

Or. fr

Indokolás

Az ültetvények szenet tudnak tárolni, és tárolt fát tudnak szerezni a különféle 
felhasználásokban, mint például az építőipar, a bútorgyártás és a papírgyártás. A CMD 
erdészeti projektek állandóságához kapcsolódó nehézségeket megoldotta az ideiglenes CER-
ek (tREC) létrehozása, amelyeket leadnak, ha lejárnak.

A faenergia mellett a faanyag tárolásának ennek felhasználásaiban történő növelése 
hozzájárulhat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Egyszeri vagy többszöri, anyagában 
történő hasznosítás után a faanyagot faenergiaként lehet elégetni.

Módosítás 659
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 4 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok a fatermékekben 
pótszéntárolásnak megfelelő eltávolítási 
egységeket kaphatnak az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodások keretében meghatározott 
elszámolási szabályok függvényében. Ez a 
nyitás a közösségi kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel kapcsolatos ösztönző 
mechanizmusokat eredményez.

Or. fr

Indokolás

Jelenleg úgy tekintik, hogy minden vágott fa CO2 légkörbe történő azonnali újrakibocsátását 
eredményi, ami nem ösztönöz ennek felhasználásaiban a fa használatára.

Módosítás 660
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egységek létesítmények általi, a 
(2), (3) és (4) bekezdés szerinti 
felhasználása nem haladhatja meg az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
létesítmények megfelelés évében elért 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 5%-át.

Or. en

Indokolás

CERs and ERUs foster technology transfer and offer a safety valve in case of skyrocketing 
allowance prices. Pegging the allowed JI/CDM certificates to the volumes allowed under the 
second trading period is not in line with efforts of harmonisation, since different Member 
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States allowed different percentages. Continuation of these percentages after the second 
trading period will give rise to continued unequal treatment of operators. Therefore, an 
overall cap, which at the same time removes unequal treatment and does not infringe granted 
rights, is advisable in order to avoid legal action from disadvantaged operators.

Módosítás 661
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A kiegyenlítés alkalmazását egy átfogó, 2012 utáni nemzetközi megállapodás feltételéhez kell 
kötni. A projektfinanszírozással járó kétoldalú megállapodások megkötésére való hajlandóság 
jelzése – még akkor is, ha az UNFCCC késik – hátráltathatja a megállapodás elérésének 
célját.
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Módosítás 662
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a nemzetközi éghajlat-változási 
egyezmény megkötése késedelmet 
szenved, a közösségi rendszerben a 
projektekből vagy más, 
kibocsátáscsökkentést eredményező 
tevékenységből származó egységek 
harmadik országokkal kötött
megállapodásokkal összhangban 
felhasználhatók. Ezekkel a 
megállapodásokkal összhangban az 
üzemeltetők az érintett harmadik 
országokban végzett 
projekttevékenységből eredő egységeket a 
9. cikkben előírtak szerint kiosztandó 
mennyiségek éves csökkenésének 50%-a 
erejéig a közösségi rendszer szerinti 
kötelezettségeik teljesítése céljából 
felhasználhatják.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiterjeszti a CER-ek 11a. cikk (3) bekezdésében javasolt fokozott 
felhasználását a (5) bekezdésben leírt helyzetre. (Lásd még a (3) bekezdéshez fűzött 
indokolást.)
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Módosítás 663
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben említett 
megállapodásokban rendelkezni kell a 
megújuló energiaforrások hasznosításával 
vagy az energiahatékonysággal 
kapcsolatos, a technológiaátadást és a 
fenntartható fejlődést előmozdító 
technológiákból származó egységeknek a 
közösségi rendszerben történő 
felhasználásáról. Ezek a megállapodások 
rendelkezhetnek olyan projektekből 
származó egységek felhasználásáról is, 
amelyek esetében a figyelembe vett 
alapmennyiség kisebb a 10a. cikkben 
előírt intézkedések alkalmazásában az 
ingyenes kiosztás tekintetében figyelembe 
vett mennyiségnél vagy közösségi jogi 
aktusban előírt mennyiségnél.

törölve

Or. en

Indokolás

A kiegyenlítés alkalmazását egy átfogó, 2012 utáni nemzetközi megállapodás feltételéhez kell 
kötni. A projektfinanszírozással járó kétoldalú megállapodások megkötésére való hajlandóság 
jelzése – még akkor is, ha az UNFCCC késik – hátráltathatja a megállapodás elérésének 
célját.

Módosítás 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (2)-(5) bekezdés ellenére az 
üzemeltetők minden évben kérhetik az 
illetékes hatóságtól, hogy bocsássa ki a 
2013-tól érvényes kibocsátási egységek 
minimumát az előző évi ellenőrzött 
kibocsátásuk 10%-ának megfelelő CER és 
ERU egységekért cserében.

Or. en

Módosítás 665
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) 2013-tól a közösségi rendszerben csak 
a jövőbeli éghajlatváltozási nemzetközi
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó „Gold Standard” 
típusú CER-ek és „Gold Standard” típusú 
ERU-k fogadhatók el. 2008 és 2012 között 
a közösségi rendszerben a kiosztásnak a
2005-ös kibocsátásnál 6,5%-kal 
kevesebbnek kell lennie. Azon 
üzemeltetők, akik ebben az időszakban 
kibocsátásukhoz képest az ERU-k és 
CER-ek alacsonyabb százalékát 
használták fel, és akik nem visznek át a 
(2) bekezdés értelmében vett jogosultságot, 
az ilyen egységeket 2013 és 2020 között 
évente kibocsátásuk 5%-áig használhatják 
fel, csakúgy, mint az új kibocsátók, illetve 
új ágazatok.
Azok az egységek minősülnek „Gold 
Standard típusú” CER és ERU egységnek, 
amelyek(et): 
a) olyan projektekből származó valódi, 
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ellenőrizhető, további és tartós 
kibocsátáscsökkentést képviselnek, 
amelyek egyértelmű fenntartható fejődési 
előnyökkel járnak, és amelyeknek nincs 
jelentős környezeti vagy társadalmi 
hatása;
b) a jövőbeni és általuk ratifikált 
nemzetközi megállapodás értelmében a 
globális kibocsátáscsökkentéshez 
megfelelően hozzájáruló országokban 
megvalósuló projektekből származnak; és
c) a főbb kibocsátáskereskedelmi 
rendszerekben elfogadnak vagy 
valószínűleg elfogadnak, ideértve legalább 
az USA szövetségi kibocsátáskereskedelmi 
rendszereinek bármelyikében történő 
elfogadást.
Azokat a harmonizált intézkedéseket, 
amelyek nem egyértelmű esetekben azt 
erősítik meg, hogy mely projektek vagy 
projekttípusok felelnek meg ezeknek a 
kritériumoknak, a 23. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
útján kell elfogadni. Egy tagállam sem 
utasíthatja vissza azon egységek 
elfogadását, amelyek tekintetében 
megerősítették, hogy megfelelnek ezeknek 
a kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

This wording ensures that all operators can use JI/CDM of a high standard where the host 
countries have ratified the Copenhagen climate agreement, in the period 2013-2020. 
Operators have a choice of this new entitlement, at a level of 5% of their annual emissions, or 
carrying over what they had in NAPII. Companies will obviously opt for whichever gives them 
the largest entitlement. 'Gold standard type' projects are defined and will contribute to 
establishing a global carbon market and an international agreement. No individual Member 
State should have a veto on credits which are confirmed to be 'gold standard type.
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Módosítás 666
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) 2013-tól a közösségi rendszerben csak 
a jövőbeli éghajlatváltozási megállapodást 
megerősítő harmadik országokból 
származó „Gold Standard” típusú CER-ek 
és „Gold Standard” típusú ERU-k
fogadhatók el. 2008 és 2012 között a 
közösségi rendszerben a kiosztásnak 
2005-ös kibocsátásnál 6,5%-kal 
kevesebbnek kell lennie. Azon 
üzemeltetők, akik ebben az időszakban 
kibocsátásukhoz képest az ERU-k és 
CER-ek alacsonyabb százalékát 
használták fel, és akik nem visznek át a 
(2) bekezdés értelmében vett jogosultságot, 
az ilyen egységeket 2013 és 2020 között 
évente kibocsátásuk 6%-áig használhatják 
fel, csakúgy, mint az új kibocsátók, illetve 
új ágazatok.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy növelje a CDM és JI-egységek mennyiségét. Fontos ugyanakkor 
fenntartani a rendszer környezeti integritását (lásd a 11a. cikk (7) bekezdéséhez fűzött 
megfelelő módosítást).

Módosítás 667
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) 2013-tól a közösségi rendszerben csak 
a jövőbeni nemzetközi éghajlatváltozási 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó és az említett 
megállapodással összhangban lévő 
egységek fogadhatók el.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségvállalásait és el kell fogadnia 
mindazokat az egységeket, amelyek a jövőbeni nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás 
értelmében elfogadottak. 

Módosítás 668
Georgs Andrejevs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a 
közösségi rendszerben csak a jövőbeni 
nemzetközi megállapodás megkötése után 
megkezdett olyan projektekből származó 
CER-ek fogadhatóak el, amelyek a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származnak.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság megteremtésére egyértelművé kell tenni, hogy a nemzetközi megállapodás előtt 
megkezdett projektekből származó egységek a megállapodás megkötése után nem kerülnek 
visszavonásra.
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Módosítás 669
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az erdő alapú széndioxid-kibocsátási egységek alapvetőek a fejlődő országok számára annak 
lehetővé tételében, hogy jelentőségteljes éghajlatváltozás-csökkentési erőfeszítéseket fejtsenek 
ki, és emiatt biztosítják az éghajlatváltozásról szóló, Kiotó utáni nemzetközi megállapodás 
sikeres megkötését. Az erdő alapú széndioxidkibocsátás-csökkentési egységek korlátozott, 
mégis létfontosságú rugalmasságot biztosítanak az európai iparágak számára az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésben.
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Módosítás 670
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság törekszik annak 
biztosítására, hogy az (5) bekezdésben 
említett megállapodások és a (7) 
bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás tartalmazzon egy jóváírási 
rendszert az erdősítés, az újraerdősítés, a 
csökkentett kibocsátású erdőirtás és más 
fenntartható erdészeti projektek és 
tevékenységek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 671
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2013-tól valamennyi olyan 
üzemeltető, aki 2008-2012 közötti 
kibocsátásához képest az ERU-k és CER-
ek kevesebb mint 6,5%-át százalékát 
használta fel, és nem visz át jogosultságot 
a (2) bekezdés szerint, az ilyen egységeket 
2013 és 2020 között évente kibocsátása 
5%-áig használhatja fel, csakúgy, mint az 
új kibocsátók, illetve új ágazatok.

Or. en
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Indokolás

Figyelemmel arra, hogy a tagállamok a II. kereskedési időszakban különböző százalékos 
mértékű CER és ERU egységeket adtak, a II. kereskedési időszak után korlátozott számú 
egységnek valamennyi résztvevő számára elérhetőnek kell lennie.

Módosítás 672
Georgs Andrejevs

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 2013-tól valamennyi olyan 
üzemeltető, aki 2008-2012 közötti 
kibocsátásához képest az ERU-k és CER-
ek kevesebb mint 6,5%-át százalékát 
használta fel, és nem visz át jogosultságot 
a (2) bekezdés szerint, az ilyen egységeket 
2013 és 2020 között évente kibocsátása 
7%-áig használhatja fel, csakúgy, mint az 
új kibocsátók, illetve új ágazatok.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel arra, hogy a tagállamok a II. kereskedési időszakban különböző százalékos 
mértékű CER és ERU egységeket adtak, a II. kereskedési időszak után korlátozott számú 
egységnek valamennyi résztvevő számára elérhetőnek kell lennie.

Módosítás 673
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A közösségi rendszer környezeti 
integritásának fenntartása érdekében és 
annak biztosítására, hogy az európai belső 
kibocsátáscsökkentés a 
kibocsátáscsökkentési célokban 
meghatározott szinten valósuljon meg, 
törölni kell az EU kibocsátási egységeinek 
a CER/ERU egységek teljes 
mennyiségének megfelelő teljes 
mennyiségét és a létesítményeknek 
felhasználni engedélyezett, ezekkel
egyenértékű egységeket. A felfogás szerint 
az EU kibocsátási egységeinek e 
mennyisége levonásra kerül az egyébként 
árverezésre szánt mennyiségből.

Or. en

Indokolás

Fontos a költséghatékonyság növelése. A megfelelő módosításban emiatt javasoljuk a CDM és 
JI-egységek mennyiségének növelését. Ugyanakkor fontos a rendszer környezeti 
integritásának fenntartása. A módosítás célja főként az árverezésnek a CDM-mel való 
felváltása és a kiegészítő jelleg elve sérelmének elkerülése.
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