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Módosítás 675
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 10 pont
2003/87/EK irányelv
11 b cikk - 1 bekezdés - új albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11b. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„A Közösség és tagállamai csak olyan 
projekttevékenységeket engedélyezhetnek, 
amelyek esetében a projekt valamennyi 
résztvevőjének székhelye vagy olyan 
országban van, amely részes fele a szóban 
forgó projektről kötött nemzetközi 
megállapodásnak, vagy pedig olyan 
országban, szövetségi szint alatti vagy 
regionális egységben van, amely a 25. 
cikk alapján kapcsolódik a közösségi 
rendszerhez.”

Or. pl

Indokolás

Ez a bekezdés a gazdaság területén az államok külpolitikája kérdésében a tagállamok 
szuverenitásának elvével áll ellentétben.

Módosítás 676
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A 12. cikk az alábbi (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
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„(1a) A Bizottság elemzést tesz közzé az 
intézkedésre váró esetről, ideértve a 
jogalkotási javaslatokat is, a kibocsátási 
egységek piacán a bennfentes 
kereskedelem és a piaci manipuláció
tekintetében. Ez az elemzés többek között 
figyelembe veszi, hogy az egységek a 
bennfentes kereskedelemről és a piaci 
manipulációról szóló 2003/6/EK irányelv 
alkalmazási köre szerint pénzügyi 
instrumentumoknak tekinthetők-e (piaci 
erőfölénnyel való visszaélés).”

Or. en

Indokolás

A bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt (piaci erőfölénnyel való visszaélés) 
érdemes kivizsgálni. Mielőtt újabb, terheket jelentő rendeletet vezetnek be, mindenesetre 
elemzést kell végezni, amely jelenleg a piaci erőfölénnyel való visszaélésről szóló uniós 
irányelv és a pénzügyi instrumentumok piacáról szóló uniós irányelv (MIFID) szerint már 
zajlik.

Módosítás 677
Caroline Lucas, Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12 cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Amennyiben az I. mellékletben 
felsorolt légi közlekedési tevékenységet 
végző légi járművek nitrogén-oxidok 
kibocsátásának mérséklését ösztönző, a 
CO2- és a NOx-kibocsátás csökkentéseit
torzító technológiai kompromisszumait 
elkerülő és a megfelelő mértékű 
éghajlatvédelmet biztosító közösségi 
intézkedések 2012. január 1-jéig nem 
lépnek hatályba, az egy (nem légi 
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közlekedési) kibocsátási egység vagy egy 
CER vagy egy ERU értelmében egy 
légijármű-üzemeltető számára kibocsátani 
engedélyezett szén-dioxid mennyiséget 2-
vel mint hatástényezővel osztják. A 
Bizottság szükség esetén módosítja a 
hatástényezőt a tudományos bizonyítékok 
alapján, a [23. cikk (3) bekezdésében] 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban.”

Or. en

Indokolás

Amennyiben a rendszer elindításakor még nincsenek hatályban az NOx-kibocsátás kezelésére 
irányuló tényleges intézkedések, a légi közlekedési ágazat által használt kibocsátási egységek 
eredményeként kedvezőtlen nettó éghajlati hatás keletkezik a más szektorok által az ágazat 
szerint használtakhoz képest.

Módosítás 678
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 

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

módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

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

(2) A rendelet figyelembe veheti az 
éghajlatváltozás keletkezésének 
körülményeire és dinamikájára 
vonatkozó, rendelkezésre álló 
legpontosabb és legkorszerűbb 
eredményeket.

Ezek a követelmények kiterjedhetnek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
rendelettel összhangban minden 
létesítményüzemeltető minden naptári év 
végén bejelentse az illetékes hatóságnak az 
adott évben az adott létesítmény által 
előidézett kibocsátás nagyságát.”

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

Or. pl

Indokolás

Az így megfogalmazott 14. cikk túl részletes és terjedelmes, de tartalmilag elégséges 
mértékben nem indokolt jelentéstételi kötelezettséget ír elő.

Nemcsak az üvegházhatású gázok elméletét alátámasztó tudományos bizonyítékok 
népszerűsítésére kell törekedni, hanem célszerűbb a változások magyarázatául szolgáló 
tudományos figyelemfelkeltés, figyelemmel más, jelenleg érvényes elméletekre is.
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Módosítás 679
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A kibocsátások nyomon követéséről és 
bejelentéséről szóló rendeletet 2011. 
december 31-ig fogadják el.

Or. es
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Módosítás 681
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A rendeletben követelmények 
szerepelhetnek az automatizált rendszerek 
és adatcsere-formátumok használatáról a 
nyomon követési terv, az éves kibocsátási 
jelentés és a hitelesítési tevékenységek 
vonatkozásában az üzemeltető, a hitelesítő 
és az illetékes hatóságok között folytatott 
kommunikáció összehangolása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az informatikai rendszerek alkalmazásával fokozódik az EU ETS szerinti kibocsátások 
nyomon követésének és bejelentésének átláthatósága. Ez fontos lesz az EU ETS bővítése vagy 
más ágazatokhoz és kibocsátáskereskedelmi rendszerekhez való kapcsolása tekintetében.

Módosítás 682
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 13 pont
2003/87/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 15. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

(a) a cím helyébe a következő szöveg lép: 
„Hitelesítés és akkreditáció”
(b) a cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:  „A Bizottság rendeletet fogad 
el a kibocsátásadatokat tartalmazó 
jelentések hitelesítéséről és a hitelesítők 
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akkreditációjáról, ebben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös 
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat. 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. pl

Indokolás

A bekezdés jelentős mértékű adminisztratív és ellenőrzési terheket teremt.

Módosítás 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 13 pont - b pont
2003/87/EK irányelv
15 cikk - új 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság rendeletet fogad el a 
kibocsátásadatokat tartalmazó jelentések 
hitelesítéséről és a hitelesítők 
akkreditációjáról, ebben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös 
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat. Ezt a rendeletet
2011. december 31-ig fogadják el.

Or. en
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Módosítás 684
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 14 pont
2003/87/EK irányelv
16 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 16. cikk 4. bekezdés az alábbi 
hangzást kapja:

törölve

„4. A 2013. január 1-ét követően kiosztott 
egységekben maghatározott mennyiségek 
kibocsátás túllépése esetén a büntetés 
emelkedése az európai fogyasztói árindex 
alapján emelkedik.”

Or. pl

Indokolás

Semmi nem indokolhatja a büntetés növelését a felülről kikényszerített, nem reális követelések 
be nem tartása esetére.

Módosítás 685
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 14 pont
2003/87/EK irányelv
16 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott 
kibocsátási egységekkel kapcsolatos 
többletkibocsátási bírság az európai 
fogyasztói árindexszel összhangban 
növekszik.

4. A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott 
kibocsátási egységekkel kapcsolatos 
többletkibocsátási bírság az európai 
fogyasztói árindexszel összhangban 
növekszik. A többletkibocsátási bírság 
megfizetése nem mentesíti az üzemeltetőt 
az említett többletkibocsátásoknak 
megfelelő számú kibocsátási egységek
visszaadására vonatkozó kötelezettség alól 
a következő naptári évre vonatkozó 
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kibocsátási egységek visszaadásakor.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a bírságokat kifizető vállalkozások mégis felhasználhassák 
valamennyi kibocsátási egységüket, egyértelműen rendelkezni kell arról, hogy kötelesek 
visszaadni a kibocsátási egységek mennyiségét.

Módosítás 686
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 15 pont - a pont
2003/87/EK irányelv
19 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott 
kibocsátási egységeket a közösségi 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben 
kell tartani.

1. A 2013. január 1-jétől kezdődően kiadott 
kibocsátási egységeket a közösségi 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben 
kell tartani.

Minden egyes tagállam hozzáféréssel 
rendelkezik a tagállamokban nyitott 
számlák fenntartásával, illetve a 
kibocsátási egységeknek a rendelet 
értelmében történő kiosztásával, 
visszaadásával és törlésével kapcsolatos 
eljárások végrehajtása tekintetében 
meglévő közösségi nyilvántartáshoz, egy 
szabványos és biztonságos nyilvántartási 
rendszer szerint.
A közösségi nyilvántartás nem korlátozza 
a tagállamokat feladataik teljesítésében, 
illetve az UNFCCC vagy a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerint az engedélyezett 
műveletek végrehajtásában.

Or. en
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Módosítás 687
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az I. és a IIa. melléklet az irányelv lényeges eleme, és ezek módosítására csak együttdöntési 
eljárással kerülhet sor.

Módosítás 688
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 21. cikkben előírt 
jelentéstételre és az ezen irányelv 
alkalmazása kapcsán szerzett 
tapasztalatokra figyelemmel jogosult 
módosítani ezen irányelv mellékleteit, 
kivéve az I. mellékletet. A IV. és az V. 

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

IIa. melléklet csak a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban módosítható. A IV. és az V. 
melléklet módosítását a kibocsátás nyomon 
követésének, bejelentésének és 
hitelesítésének javítása indokolhatja.

Or. en

Indokolás

Az I. és a IIa. melléklet az irányelv lényeges eleme, és ezek módosítására csak együttdöntési 
eljárással kerülhet sor.

Módosítás 689
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenleg a II. mellékletben nem szereplő ÜHG-k szerepeltetése komoly piaci torzulásokhoz 
és tervezési bizonytalanságokhoz vezet. Az EU ETS-ben az új gázok hirtelen módosíthatják a 
kibocsátási egységek kínálatát vagy az ezek iránti keresletet, és ilyen módon nem kívánatos,
hirtelen áringadozásokhoz vezethetnek.
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Módosítás 690
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A IIa. melléklet módosítása politikai döntést tesz szükségessé, és ezért ehhez együttdöntési, 
nem komitológiai eljárás szükséges.

Módosítás 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint nem helyénvaló (a tagállamok által a közösségi szolidaritás és 
növekedés céljából árverésre bocsátandó kibocsátási egységek arányának növelésének 
megállapításáról szóló) IIa. melléklet komitológiai eljárás útján történő módosítása. Ez olyan 
politikai kérdés, amely csak együttdöntési eljárással módosítható.

Módosítás 692
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 17 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
24 cikk - 1 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A 24. cikk (1) bekezdésében az első 
albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) 2008-tól kezdődően a tagállamok az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
egységeinek kereskedelmi rendszerét az 
I. melléklet felsorolásában nem szereplő, 
egy létesítményben vagy másutt 
végrehajtott tevékenységekre, 
létesítményekre és üvegházhatású 
gázokra is alkalmazhatják, amennyiben 
a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, minden 
vonatkozó követelmény, különösen a 
belső piacra gyakorolt hatások, a 
verseny esetleges torzulásai, a rendszer 
környezetvédelmi integritása és a 
tervezett nyomon követési és jelentési 
rendszer megbízhatósága 
figyelembevételével e tevékenységek, 
létesítmények és üvegházhatású gázok 
felvételét jóváhagyja.”

Or. en
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Indokolás

Ez a 2003/87/EK irányelv egyik olyan bekezdésének technikai módosítása, amelyet a 
bizottsági javaslat nem módosított. Ez biztosítja a rugalmasságot a jövőbeli felvételek 
tekintetében, ideértve a háztartási fűtést is.

Módosítás 693
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 18 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
24 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A 24. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„(4). Amennyiben ilyen intézkedések 
kerülnek bevezetésre, a 30. cikknek 
megfelelően végrehajtott 
felülvizsgálatoknak azt is meg kell 
vizsgálniuk, hogy közösségi szinten 
összehangolt módon ki kell-e egészíteni 
ezt az irányelvet az ezekből a 
tevékenységekből származó 
kibocsátásokkal.”

Or. en

Indokolás

Ez a 2003/87/EK irányelv egyik olyan cikkének technikai módosítása, amelyet a bizottsági 
javaslat nem módosított. Egyértelművé teszi, hogy a III. szakaszban történő felvételt követően 
nem csak az I. melléklet, hanem az egész irányelv felülvizsgálata megfontolandó.

Módosítás 694
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 19 pont
2003/87/EK irányelv
24 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 
szabályok
1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását1.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
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(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy miért szükséges kiegészítő belföldi ellentételezési mechanizmus 
bevezetése. A tevékenységekbe való bekapcsolódásra és az együttes végrehajtási projekt 
folytatására való képesség kellő rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. Fennáll a 
kockázata a nem kereskedési és a kereskedési ágazatokban a kibocsátáscsökkentés kétszeres 
figyelembe vételének.

Módosítás 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 
szabályok
1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
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összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását1.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Ez a cikk olyan belföldi ellentételezési projektekről rendelkezik, amelyek Európában lehetővé 
teszik a kibocsátáscsökkentést az EU ETS hatálya alá nem tartozó ágazatokban. Engedélyezés 
esetén ezek a projektek további kibocsátási egységeket biztosítanak az EU ETS ágazatok 
számára kibocsátásaik növelésére, a felső határ alapvető növelésével.

Módosítás 696
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 19 pont
2003/87/EK irányelv
24 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 
szabályok
1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását1.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 



AM\735217HU.doc 21/115 PE409.679v01-00

HU

(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A belföldi ellentételezésekkel az uniós kibocsátások nettó csökkenése nem következik be, mivel 
az ETS-en kívüli uniós csökkentéseket az ETS-be viszik át. Ez lehetővé teszi az ETS-
kibocsátások növelését. A belföldi ellentételezések felső határának hiánya lehetővé teszi az 
ETS-kibocsátások korlátlan növekedését, és ezek környezeti integritását veszélyezteti.

Módosítás 697
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 
szabályok
1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
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összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását1.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A belföldi ellentételezésekkel az uniós kibocsátások nettó csökkenése nem következik be, mivel 
az ETS-en kívüli uniós csökkentéseket az ETS-be viszik át. Ez lehetővé teszi az ETS-
kibocsátások növelését. A belföldi ellentételezések felső határának hiánya lehetővé teszi az 
ETS-kibocsátások korlátlan növekedését, és ezek környezeti integritását veszélyezteti.

Módosítás 698
Caroline Lucas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 19 pont
2003/87/EK irányelv
24 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„24a. cikk
Kibocsátáscsökkentést eredményező 
projektekre vonatkozó harmonizált 
szabályok
1. A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által 
igazgatott projektek tekintetében történő 
kiadására vonatkozóan, amelyek a 
közösségi rendszeren kívül eredményezik 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 
24. cikkel összhangban nem lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.
2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását1.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
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módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy a javaslat hogyan teszi lehetővé egyes ágazatok (egységei) vagy 
tevékenységek számára, hogy az ETS-be kerüljenek anélkül, hogy veszélyeztetnék a 
tehermegosztási határozat szerinti, kereskedéssel nem érintett ágazatok csökkentési 
kötelezettségvállalásait.

Módosítás 699
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 24. cikkben előírt felvételen túlmenően a 
Bizottság 2011. június 30-ig végrehajtási 
intézkedéseket fogad el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok vagy a 
Bizottság által igazgatott projektek 
tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését vagy fokozzák a szén-dioxid 
kiküszöbölését.

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

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

Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 

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

rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
nem akkor fogadható el, ha a felvétel a 24. 
cikkel összhangban azonnal lehetséges; a 
közösségi rendszer következő 
felülvizsgálatakor meg kell fontolni e 
kibocsátás szabályozásának közösségi 
hatályú harmonizálását.

2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását. 
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kibocsátásokat harmadik országokban csökkentő projektek tekintetében a kibocsátási 
egységek kiadása a) kiegészítheti a tiszta fejlesztési mechanizmust vagy az együttes 
végrehajtást vagy azon projektmechanizmusokat, amelyeket az éghajlatról szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodásban dolgoznak ki, vagy amelyek az ilyen projektmechanizmusok 
helyébe lépnek, amennyiben nemzetközi megállapodás nem születik vagy késik, b) a Bizottság 
számára diplomáciai eszköz lehet kétoldalú megállapodásokról szóló tárgyalásokon, és c) 
első lépés lehet más „korlátozás és kereskedelem” rendszerekhez való kapcsolódás felé 
azáltal, hogy lehetővé teszi egy közös projektmechanizmus kölcsönös elismerését.

Módosítás 700
Philippe Busquin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 24. cikkben előírt felvételen 1. A 24. cikkben előírt felvételen 



PE409.679v01-00 26/115 AM\735217HU.doc

HU

túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.

túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogad el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok vagy 
vállalkozások által igazgatott, adott 
esetben vállalkozásokra is kiterjedő
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.

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

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

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

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

2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozhatja az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását. 

2. A Bizottság végrehajtási 
intézkedésekben szabályozza az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozó, közösségi 
szintű projektek kibocsátási egységekkel 
történő ellátását. 

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

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

Or. en
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Indokolás

Véleményünk szerint a feltételes mód elhagyása helyénvalóbb, mivel jogi és gazdasági 
biztonságot teremt, és segít a potenciális fordítási hibák elkerülésében.

Kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy az említett projektekben érintett vállalkozások 
kibocsátási egységeket kapnak az olyan megtakarításokért, amelyek eléréséhez hozzájárultak.

Amennyiben a hulladékégetés és a hulladéklerakás nem tartozik az irányelv hatálya alá, az 
ezen ágazatokból származó kibocsátásokat csökkentő projektek jóváhagyásra és kibocsátási 
egységek kibocsátására lehetnek jogosultak. 

Módosítás 701
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 
rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre 
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. Ilyen értelmű rendelkezés 
csak akkor fogadható el, ha a felvétel a 

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

fontolni e kibocsátás szabályozásának 
közösségi hatályú harmonizálását.

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv és a tehermegosztási határozat elemei egymáshoz kölcsönösen 
kapcsolódnak, és ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az EU 
egésze költséghatékony módon teljesíthesse a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket. 
Ennélfogva össze kell kapcsolni az EU ETS és nem ETS ágazatait, és ilyen módon a 24a. cikk 
alkalmazási feltételeként a 24. cikk kikötését meg kell szüntetni.

Módosítás 702
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Ezek az intézkedések nem 
eredményezhetik a kibocsátáscsökkentés 
többszörös beszámítását, és nem 
akadályozhatják egyéb, a közösségi 

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

rendszeren kívüli kibocsátáscsökkentésre
irányuló szakpolitikai intézkedések 
végrehajtását. A közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatakor meg kell 
fontolni e kibocsátás szabályozásának 
közösségi hatályú harmonizálását.

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv és a tehermegosztási határozat elemei egymáshoz kölcsönösen 
kapcsolódnak, és ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az EU 
egésze költséghatékony módon teljesíthesse a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket. 
Ennélfogva össze kell kapcsolni az EU ETS és nem ETS ágazatait, és ilyen módon a 24a. cikk 
alkalmazási feltételeként a 24. cikk kikötését meg kell szüntetni.

Módosítás 703
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az elkülönített és tárolt 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat „nem 
kibocsátott”-nak kell tekinteni. Ilyen 
kibocsátások tekintetében a kibocsátási 
egységeket nem kell visszaadni.

Or. en

Indokolás

Ezek a gázok kibocsátások, azonban nem kerülnek érintkezésbe a levegővel. Ezért ezek nem 
tekinthetők kibocsátásnak.
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Módosítás 704
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szöveg a következő 24b. cikkel 
egészül ki:

„24b. cikk
Rugalmasság

A közösségi rendszerbe a 2013 és 2020 
közötti időszakban bevont létesítmények a 
2003/87/EK irányelv szerinti 
kötelezettségeik végrehajtásához 
felhasználhatják a 2008/XX/EK határozat 
3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint 
engedélyezett üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó jogosultságaikat.”

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv és a tehermegosztási határozat elemei egymáshoz kölcsönösen 
kapcsolódnak, és ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az EU 
egésze költséghatékony módon teljesíthesse a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket. Ezért be 
kell vezetni az ETS- és a nem ETS rendszerek közötti rugalmasság elvét. 

Módosítás 705
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A szöveg a következő 24b. cikkel 
egészül ki:
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„24b. cikk
Rugalmasság

A közösségi rendszerbe a 2013 és 2020 
közötti időszakban bevont létesítmények a 
2003/87/EK irányelv szerinti 
kötelezettségeik végrehajtásához 
felhasználhatják a 2008/XX/EK határozat 
3. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint 
engedélyezett üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra vonatkozó jogosultságaikat.”

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv és a tehermegosztási határozat elemei egymáshoz kölcsönösen 
kapcsolódnak, és ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az EU 
egésze költséghatékony módon teljesíthesse a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket. Ezért be 
kell vezetni az ETS- és a nem ETS rendszerek közötti rugalmasság elvét.

A harmadik országokban a projektfejlesztésre vonatkozó tényleges ösztönzők megteremtése 
érdekében a megszerzett egységek felhasználását korlátozni nem lehet.

Módosítás 706
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 20 pont
2003/87/EK irányelv
25 cikk - 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Másik országban vagy szövetségi szint 
alatti vagy regionális közigazgatási 
egységben létrehozott, a kibocsátást 
abszolút összkvóta megállapításával 
szabályozó, kötelező erejű, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással való 
kereskedést lehetővé tévő rendszerek és a 
közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából 
megállapodások köt.

1a. Másik országban vagy szövetségi szint 
alatti vagy regionális közigazgatási 
egységben létrehozott, a kibocsátást 
abszolút összkvóta megállapításával 
szabályozó, összehasonlítható, kötelező 
erejű, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással 
való kereskedést lehetővé tévő rendszerek 
és a közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából 
megállapodások köt.
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Or. en

Indokolás

A más üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerekkel való megállapodásokat olyan 
megállapodásokra kell korlátozni, amelyek egyforma mértékű megbízhatóságot biztosítanak a 
kibocsátási adatok ellenőrzése tekintetében, és amelyeket hasonló árverezési eljárások 
szabályoznak.

Módosítás 707
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 20 pont
2003/87/EK irányelv
25 cikk - 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Másik országban vagy szövetségi szint 
alatti vagy regionális közigazgatási 
egységben létrehozott, a kibocsátást 
abszolút összkvóta megállapításával 
szabályozó, kötelező erejű, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással való 
kereskedést lehetővé tévő rendszerek és a 
közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából 
megállapodások köt.

1a. Másik országban vagy szövetségi szint 
alatti vagy regionális közigazgatási 
egységben létrehozott, a kibocsátást 
abszolút összkvóta megállapításával 
szabályozó, összehasonlítható, kötelező 
erejű, az üvegházhatásúgáz-kibocsátással 
való kereskedést lehetővé tévő rendszerek 
és a közösségi rendszer vonatkozásában a 
kibocsátási egységek elismerése céljából 
megállapodások köt.

Or. en

Indokolás

A más üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerekkel való megállapodásokat olyan 
megállapodásokra kell korlátozni, amelyek egyforma mértékű megbízhatóságot biztosítanak a 
kibocsátási adatok ellenőrzése tekintetében, és amelyeket hasonló árverezési eljárások 
szabályoznak.
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Módosítás 708
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

A kisebb kibocsátók kivétele a közösségi 
rendszerből

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

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből azokat a létesítményeket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket.

a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű 
intézkedéseket;
b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– 10 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;
c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– eléri vagy meghaladja a 10 000 tonna 
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
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rendszerbe;
d) az a), a b) és a c) pontban előírt 
információkat észrevételek megtétele 
céljából nyilvánosságra hozza.
(2) Ha a Bizottság az észrevételek 
megtétele céljából történő nyilvánosságra 
hozatal bejelentésének időpontjától 
számított három hónapos időszak végétől 
számítva további hat hónapon belül nem 
emel kifogást, a bejelentést megadottnak 
kell tekinteni.
Az azon időszak tekintetében meglévő 
kibocsátási egységek leadását követően, 
amelyben a létesítmény a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben részt 
vett, a létesítményt ki kell venni a 
rendszerből; a tagállam ettől fogva a 
létesítménynek a 10a. cikk alapján nem 
adhat ki ingyenesen további kibocsátási 
egységeket.

Az azon időszak tekintetében meglévő 
kibocsátási egységek leadását követően, 
amelyben a létesítmény a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben részt 
vett, a létesítményt ki kell venni a 
rendszerből; a tagállam ettől fogva a 
létesítménynek a 10a. cikk alapján nem 
adhat ki ingyenesen további kibocsátási 
egységeket.

Or. de

Indokolás

A kisebb tüzelőberendezések rendszerből való kivonásának küszöbértékét a tervezett 10 000 
tonnáról 25 000 tonna CO2-kibocsátásra kell emelni. Ezzel jelentős mértékben tehermentesítik 
a kisebb létesítmények üzemeltetőit, és ezzel egyidejűleg a CO2-kibocsátás több mint 97%-a a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben marad.

Módosítás 709
Amalia Sartori

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

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb berendezések kivétele a 
közösségi rendszerből

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Indokolás

Az 50 000 tonna alatti kisebb kibocsátók részvétele nem költséghatékony az EU ETS 
normáknak megfelelő nyomon követés és jelentéstétel jelentette teher, továbbá az 
engedélyezés, a harmadik fél által történő hitelesítés és a kereskedés / az árverésen való 
részvétel meghaladja a részvételükből származó környezeti előnyök pénzben kifejezett értékét. 
Bár az ETS-szektor kibocsátásainak 95%-a továbbra is ide tartozik, ez az 50 kilotonnás 
küszöb a létesítményeknek kb. 75%-át mentesíti az ETS komoly terhei alól (2007. évi EGT-
jelentés).

Módosítás 710
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk 27. cikk

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb berendezések kivétele a közösségi 
rendszerből

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

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

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

(a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről;

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 711
Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk 27. cikk

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb berendezések kivétele a közösségi 
rendszerből

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

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

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

(a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 712
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk 27. cikk
Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb berendezések kivétele a közösségi 
rendszerből

1. A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 

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

bemenő hőteljesítményű olyan 
berendezéseket, amelyeknek az illetékes
hatóság részére bejelentett kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 000 
tonna szén-dioxid-egyenértéket, azzal a 
feltétellel, hogy az adott tagállam teljesíti a 
következő feltételeket:

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

(a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről;

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálatban (SEC(2008)52) az Európai Bizottság megállapítja, hogy az EU ETS-ből 
kizárt kibocsátás tonnánkénti adminisztratív költségeinek csökkentése túl alacsony volt ahhoz, 
hogy 25 000 tonnás küszöböt vezessenek be (10 000 tonnához képest). Azonban a bizottsági 
dokumentum nem foglalkozik a nagy CO2-kibocsátóktól származó kibocsátási 
bizonytalansággal. Ez a bizonytalanság ugyanolyan mértékű lehet, mint az évente legfeljebb 
25 000 t CO2-ot kibocsátó létesítményekből származó teljes CO2-kibocsátás.

Emellett a kizárt létesítmények automatikusan a nem EU ETS szektorbeli egyéb 
kibocsátáscsökkentési intézkedések hatálya alá fognak tartozni.
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Módosítás 713
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb berendezések kivétele a közösségi 
rendszerből

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

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

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

(a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről;

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

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

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

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



AM\735217HU.doc 41/115 PE409.679v01-00

HU

hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

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

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

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálatban (SEC(2008)52) az Európai Bizottság megállapítja, hogy az EU ETS-ből 
kizárt kibocsátás tonnánkénti adminisztratív költségének csökkentése túl alacsony volt ahhoz, 
hogy 25 000 tonnás küszöböt vezessenek be (10 000 tonnához képest). Azonban a bizottsági 
dokumentum nem foglalkozik a nagy CO2-kibocsátóktól származó kibocsátási 
bizonytalansággal. Ez a bizonytalanság ugyanolyan mértékű lehet, mint az évente legfeljebb 
25 000 t CO2-ot kibocsátó létesítményekből származó teljes CO2-kibocsátás.

Emellett a kizárt létesítmények automatikusan a nem EU ETS szektorbeli egyéb 
kibocsátáscsökkentési intézkedések hatálya alá fognak tartozni.

Módosítás 714
David Martin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb kibocsátók kivétele a közösségi 
rendszerből

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.
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Módosítás 715
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Kisebb kibocsátók kivétele a közösségi 
rendszerből

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

1. A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az olyan berendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a biomasszából 
származó kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 250 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Valamennyi létesítmény számára lehetővé kell tenni a kizárás iránti kérelmet. A kibocsátási 
küszöb 25 000 tonnára való növelésével 6300 (és nem 4200) kisebb létesítmény mentesül a 
rendszer jelentette adminisztratív terhek alól, de ez a teljes kibocsátásoknak csak 2,4%-át 
veszi ki ez alól. A 9a. cikket módosítani kell az átfogó felső határ lefelé történő, ennek
megfelelő kiigazítása érdekében. A további kapacitásküszöböt meg kell szüntetni, mivel ez 
nem mindig megfelelő indikátora a kibocsátásoknak. Például számos kórház és egyetem 
rendelkezik 25 MW-ot meghaladó teljesítményű generátorral, amelyet csak vészhelyzetre 
tartogatnak. 

Módosítás 716
Avril Doyle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb tüzelőberendezések kivétele 
a közösségi rendszerből

Egyenértékű intézkedések hatálya alá 
tartozó kisebb berendezések kivétele a 
közösségi rendszerből

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

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

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

létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű intézkedéseket,

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

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

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

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

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

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

A kórházak is mentességet kaphatnak 
egyenértékű intézkedések vállalása esetén.

Or. en

Indokolás

Fokozottabban el kell ismerni annak szükségességét, hogy a kórházak számára jelentős 
mértékű tartalékkapacitás szükséges áramkimaradás esetére. A tartalékkapacitást a 
kórházakban megfelelően karban kell tartani és használatra készen kell tartani, ami azt 
jelenti, hogy a kórházi vízmelegítőket jellemzően rotálják, illetve a vészhelyzeti generátorokat 
tesztelik egész évben. Az EU-ETS szabályainak ezt figyelembe kell venniük, és el kell 
ismerniük, hogy a kórházak tartalékberendezéseinek teljes kapacitását ritkán használják ki. 
Ez a módosítás lehetővé teszi olyan helyzet elkerülését, amelyben a kórházakat tényleges 
kibocsátásaik helyett potenciális kibocsátásaikért büntetik. 

Módosítás 717
Frieda Brepoels

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

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

1. A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az 50 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos a kisebb kibocsátók adminisztratív terheinek csökkentése. Amennyiben az 
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üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére egyenértékű intézkedések állnak 
rendelkezésre, a kisebb kibocsátók számára választási lehetőséget kell adni azt illetően, hogy 
részt vesznek-e az ETS-ben. Az ETS hatálya alá tartozó számos létesítmény jelentős része 
kisebb kibocsátókhoz tartozik, habár ezekből a kibocsátásoknak csak 2,5%-a ered.

Módosítás 718
Péter Olajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A közösségi rendszerből az 50 MW 
alatti névleges bemenő hőteljesítményű, az 
I. melléklet szerinti tevékenységek 
valamelyikéhez tartozó olyan 
tüzelőberendezéseket ki kell venni, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a 
nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátás és a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 000
tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek olyan intézkedések hatálya alá 
tartoznak, amelyek egyenértékű módon 
fognak hozzájárulni a kibocsátás 
csökkentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az 
adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

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

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

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

(b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátás és a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
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idéz-e elő;
(c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az árverezésből származó jövedelmeknek köszönhetően a tagállamok lehetőséget kapnak az 
EU-ban éghajlatbarát kezdeményezésekbe történő beruházásokra, illetve a 
technológiatranszfer terén történő beruházásra, a nem az I. melléklet szerinti országokban az 
enyhítésre, továbbá a fejlődő országok segítésére abban, hogy az éghajlatváltozás kedvezőtlen 
következményeihez alkalmazkodhassanak.

Módosítás 719
Nicodim Bulzesc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A közösségi rendszerből a 50 MW alatti 
névleges bemenő hőteljesítményű, az I. 
melléklet szerinti tevékenységek 
valamelyikéhez tartozó olyan 
tüzelőberendezéseket ki kell venni, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett kibocsátása – a 
nyersanyagokból származó 
elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátás és a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
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amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

az előző 3 év egyikében sem éri el a 25 000
tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek olyan intézkedések hatálya alá 
tartoznak, amelyek egyenértékű módon 
fognak hozzájárulni a kibocsátás 
csökkentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az 
adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
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during the production process out of the raw materials. 

Módosítás 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az évenkénti 25 000 tonna CO2 küszöbértékre történő átállás a résztvevők teljes számát 55%-
kal, míg az érintett kibocsátásokat csak 2,4%-kal csökkenti. Nem csak a tüzelőberendezések 
kell, hogy lehetőséget kapjanak a rendszerből való kilépésre, hanem minden létesítmény is az 
EU ETS-en belül. Ez összhangban van a (10) preambulumbekezdéssel, amely a rendelkezést 
nem korlátozza a tüzelőberendezésekre.

Módosítás 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az évenkénti 25 000 tonna CO2 küszöbértékre történő átállás a résztvevők teljes számát 55%-
kal, míg az érintett kibocsátásokat csak 2,4%-kal csökkenti. Nem csak a tüzelőberendezések 
kell, hogy lehetőséget kapjanak a rendszerből való kilépésre, hanem minden létesítmény is az 
EU ETS-en belül. Ez összhangban van a (10) preambulumbekezdéssel, amely a rendelkezést 
nem korlátozza a tüzelőberendezésekre.

Módosítás 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 

1. A tagállamok kiveszik a közösségi 
rendszerből az olyan berendezéseket, 
amelyek az I. mellékletben szereplő 
valamelyik engedélyezett tevékenységhez 
kapcsolódnak, amelyeknek az illetékes 
hatóság részére bejelentett kibocsátása – a 



AM\735217HU.doc 53/115 PE409.679v01-00

HU

kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

feldolgozásból és a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Indokolás

A „névleges hőteljesítmény” fogalmát nehéz összehangolni. A CO2-kibocsátási küszöb 
tekintetében egy 2007. júliusi tanulmány (Ecofys) szerint az évenkénti 25 000 tonna CO2-
egyenértéknek megfelelő küszöbbel jelentős megtérülés valósítható meg. Ebben a 
tanulmányban megállapítják, hogy a berendezések 57%-a kevesebb mint 25 000 tonna CO2-ot 
bocsát ki, és ezekből az irányelv hatálya alá tartozó kibocsátások kevesebb mint 5%-a 
származik. A nyersanyag-feldolgozásból eredő kibocsátás a termelési folyamat szerves része, 
és nem csökkenthető.
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Módosítás 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

(a) értesíti a Bizottságot minden érintett 
létesítményről, és megadja az 
alkalmazandó egyenértékű intézkedéseket,
a berendezés tulajdonosának 
jóváhagyásával együtt, amelyben az 
megerősíti, hogy ki kíván lépni a 
rendszerből;

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Egy 10 000 tonnás szint több kisebb üzemet is érint, és szükségtelen adminisztratív és 
pénzügyi terheket eredményez anélkül, hogy a kibocsátások megcélzott teljes mennyiségéhez 
jelentős mértékben hozzájárulna.

Módosítás 724
John Bowis, John Purvis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A bizottsági hatásvizsgálat elismeri, hogy költséghatékony, ha a 25 000 t CO2-egyenértéknél 
kevesebbet kibocsátó létesítmények számára lehetővé teszik, hogy az EU-ETS rendszerből 
kilépjenek. A kisebb kibocsátóknak továbbra is kötelezettséget kell vállalniuk a csökkentések 
mellett, azonban ez kevésbé terhes, egyéb módszerekkel is elérhető.

Módosítás 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Véleményünk szerint nincs ok e rendelkezés tüzelőberendezésekre való korlátozására. Ennek 
mindenfajta létesítményre alkalmazandónak kell lennie, tekintet nélkül az ágazatra vagy a 
besorolásra. Emellett – véleményünk szerint – egy 25 kilotonnás küszöb tovább növelné a 
rendszer hatékonyságát, mivel a kibocsátásokat máris csökkentő számos létesítményt kivenne 
annak hatálya alól.
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Módosítás 727
Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

(d) az a), a b) és a c) pontban előírt 
információkat észrevételek megtétele 

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

Or. fr

Indokolás

A bizottsági hatásvizsgálat szerint a 25 000 tonnánál kevesebbet kibocsátó infrastrukturális 
létesítmények számára az ETS-irányelv hatálya alól való kikerülés lehetővé tétele 
gazdaságilag előnyös megoldás.

Szükség esetén figyelembe kell venni valamennyi kibocsátó egyedi szükségleteit, és ki kell 
igazítani ezek környezeti szükségleteit a legjobb gazdasági döntések szerint, amelyekre a 
kisebb kibocsátók kényszerülnek.

Módosítás 728
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A kisebb tüzelőberendezések rendszerből való kivonásának küszöbértékét a tervezett 10 000 
tonnáról 25 000 tonna CO2-kibocsátásra kell emelni. Ezzel jelentős mértékben tehermentesítik 
a kisebb létesítmények üzemeltetőit, és ezzel egyidejűleg a CO2-kibocsátás több 97%-a a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben marad. Emellett pontosan meg kell határozni azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel azonos mértékben hozzá lehet járulni a kibocsátáscsökkentéshez. 
Mivel a létesítmények kivonása a közösségi rendszerből a csekély éghajlat-politikai hatásukra 
vezethető vissza, a követelményeknek is könnyen teljesíthetőknek kell lenniük.

Módosítás 729
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 

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

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

Or. hu

Módosítás 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok az érintett üzemeltetők 
kérésére kizárják a közösségi rendszerből 
az olyan tüzelőberendezéseket, 
amelyeknek az illetékes hatóság részére 
bejelentett átlagos éves kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
2008 és 2012 között nem éri el a 25 000
tonna szén-dioxid-egyenértéket, és 
amelyek olyan intézkedések hatálya alá 
tartoznak, amelyek egyenértékű módon 
fognak hozzájárulni a kibocsátás 
csökkentéséhez, azzal a feltétellel, hogy az 
adott tagállam teljesíti a következő 
feltételeket:

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a kizárás iránti kérelemre a jogosult üzemeltető döntése szerint, ne pedig az 
állam egyoldalú döntésével kerüljön sor. A 10 000 tonnás küszöb elégtelen, és számos kis 
kibocsátóra ró igazgatási és pénzügyi terheket, anélkül, hogy a teljes előirányzott kibocsátási 
mennyiségre jelentős hatással lenne. Egy jobb költség-haszon arány biztosítható az évenkénti 
25.000 t CO2 egyenértékkel.
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Módosítás 731
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok a közösségi rendszerből 
kivehetik a nagy hatékonyságú, kapcsolt 
termelést folytató, 35 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű létesítményeket a 
2004/8/EK irányelv szerint. A tagállamok 
szintén kivehetik a közösségi rendszerből a 
25 MW alatti névleges bemenő 
hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

Or. en

Indokolás

Egy nagyteljesítményű kombinált, hőt és elektromos áramot előállító, 35 MW-os névleges 
bemenő teljesítményű erőmű ugyanolyan hőmennyiséget termel, mint egy 20 MW alatti 
teljesítményű külön ipari vízmelegítő, amelyre az ETS és az egyenértékű intézkedésekkel 
kapcsolatos kötelezettség hatálya nem terjed ki. A tagállamok számára lehetővé kell tenni az 
ilyen berendezések mentesítését, ha az ETS hatályának ezekre való kiterjesztése jelentős 
mértékben visszatartaná az üzemeltetőket attól, hogy nagyteljesítményű kombinált 
hő/villanyerőművekbe ruházzanak be, amelyek összességében egy külön vízmelegítő által 
termelt hőnek megfelelő mennyiségben takarítanak meg CO2-kibocsátást.
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Módosítás 732
Antonio De Blasio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. hu

Módosítás 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 735
Urszula Krupa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve

Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás megkötése nyomán 
alkalmazandó kiigazítások
(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell.
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(2) Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. cikk 
alapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.
(4) A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk 
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. pl

Indokolás

Azon tagállamok esetében, amelyeknél a kibocsátáscsökkentési küszöbértékek az eddigi 
közösségi dokumentumokban javasoltak szerint túlságosan magas és könnyedén gazdasági 
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fejlődésük akadályává válhatnak, nem célszerű a követelmények – akár nemzetközi 
szerződések útján – történő további emelése.

Módosítás 736
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a Közösség olyan nemzetközi éghajlat-
változási megállapodást köt, amely 2020-ig 
az üvegházhatású gázok tekintetében az 
Európai Tanács által megállapított 
minimális kibocsátáscsökkentést 
meghaladó mértékű kötelező csökkentést ír 
elő, a Bizottság javasolja ezen irányelv 
módosítását.

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. a 
cikklapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. a 
cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.
4. A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
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abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk 
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

Határozottan támogatunk egy olyan együttdöntési eljárással lebonyolítandó tárgyalási 
folyamatot, amely biztosítja valamennyi érintett megfelelő részvételét. Annak kérdése, hogy a 
2007. márciusi Európai Tanács következtetéseit követő nemzetközi megállapodás útján 
szigorúbb célkitűzést sikerült-e elérni, gondos értékelésre szorul. 

Emellett gondosan újból meg kell tárgyalni az ETS és a nem ETS tekintetében az új 
célkitűzések szintjét, továbbá a következményes kibocsátás kérdését.

Módosítás 737
Péter Olajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az éghajlatváltozásról nem 
születik olyan nemzetközi megállapodás, 
amely 2020-ig az Európai Tanács által 
megállapított csökkentési szintekhez 
hasonló, kötelező üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokhoz vezet, a lineáris tényezőt 
csökkentik, hogy az megfeleljen az 
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(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni. üvegházhatású gázok kibocsátásának 
2020-ig 20%-kal az 1990. évi szint alá 
történő csökkentése szintjének, azzal, 
hogy a közösségi rendszer szerinti 
ágazatok az említett célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítés 
kétharmadát vállalják. A 2005. évi 
hitelesített kibocsátásoktól határozzák 
meg az erőfeszítéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. a 
cikklapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. a 
cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.
4. A Bizottság intézkedéseket fogadhat el
abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk 
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 



PE409.679v01-00 70/115 AM\735217HU.doc

HU

(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem születik nemzetközi megállapodás, az EU ETS korlátozásának összhangban 
kell lennie az ÜHG-kibocsátásnak az 1990. évi referenciaértékhez képest 20%-kal való 
csökkentésével.

Módosítás 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az éghajlatváltozásról nem 
születik olyan nemzetközi megállapodás, 
amely 2020-ig az Európai Tanács által 
megállapított csökkentési szintekhez 
hasonló, kötelező üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokhoz vezet, a lineáris tényezőt 
csökkentik, hogy az megfeleljen az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
2020-ig 20%-kal az 1990. évi szint alá 
történő csökkentése szintjének, azzal, 
hogy a közösségi rendszer szerinti 
ágazatok az említett célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítés 
kétharmadát vállalják. A 2005. évi 
hitelesített kibocsátásoktól határozzák 
meg az erőfeszítéseket.

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. a 
cikklapján megállapított mennyiségnél
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annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. a 
cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.
4. A Bizottság intézkedéseket fogadhat el 
abból a célból, hogy – az adott esetnek 
megfelelően – lehetővé tegye a 11a. cikk 
(2)–(5) bekezdésében említetteken kívüli 
további projekttípusoknak a közösségi 
rendszerben részt vevő üzemeltetők általi 
felhasználását vagy egyéb, a nemzetközi 
megállapodás alapján létrehozott 
mechanizmusoknak a szóban forgó 
üzemeltetők általi igénybevételét.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem születik nemzetközi megállapodás, az EU ETS korlátozásának összhangban 
kell lennie az ÜHG-kibocsátásnak az 1990. évi referenciaértékhez képest 20%-kal való 
csökkentésével.
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Módosítás 739
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, a Bizottság 
kimerítő hatásvizsgálatot végez az említett 
csökkentések végrehajtási módjainak 
gazdasági következményeiről, illetve az 
említett nemzetközi megállapodás szerinti 
más intézkedések következményeiről.
A hatásvizsgálatban emellett 
meghatározzák, hogy a következő 
feltételek együttesen teljesülnek-e:
- a nemzetközi megállapodás valamennyi 
olyan országra kiterjed, amely az ezen
irányelvvel érintett ágazatokban 
termeléssel foglalkozhat vagy képes 
foglalkozni;
- a nemzetközi megállapodás:

- a fejlett országokra az ezen irányelv 
I. mellékletében említett ágazatok 
tekintetében az Európai Unión belül 
megállapított korlátozásoknak 
megfelelő korlátozásokat állapít 
meg;
- a fejlődő országokban – különösen 
a gazdaságilag legfejlettebbekben –
az ezen irányelv I. mellékletében 
említett ágazatok tekintetében
megfelelő hozzájárulásról 
rendelkezik az említett országok 
felelősségei és kapacitása szerint.

- a fejlett országok említett 
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kötelezettségvállalásai és a fejlődő 
országok hozzájárulásai, különösen a 
gazdaságilag legfejlettebbeké:

- a nemzetközi szinten elismert 
módszerek szerint kerül mérésre és 
hitelesítésre,
- és bejelentésre.

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás hatályba lépését követő 
évtől kezdve és figyelemmel az ugyanezen 
bekezdésben előírt hatásvizsgálat 
eredményeire, különösen az előzőekben 
említett három feltétel teljesülésére, a 
Bizottság módosított tényezőt javasol oly 
módon, hogy a 9. és 9a. cikk szerinti,
2020. évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség aránya hozzájáruljon a teljes 
kibocsátáscsökkentéshez, a nemzetközi 
megállapodásban a Közösség számára az 
üvegházhatású gázok tekintetében előírt 
teljes kibocsátáscsökkentés 20% feletti 
része tekintetében.

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

4. Figyelemmel az (1) bekezdésben előírt 
hatásvizsgálat eredményeire, különösen 
az említett bekezdésben szereplő három 
feltétel teljesülésére, a Bizottság 
intézkedéseket fogadhat el abból a célból, 
hogy – az adott esetnek megfelelően –
lehetővé tegye a 11a. cikk (2)–(5) 
bekezdésében említetteken kívüli további 
projekttípusoknak a közösségi rendszerben 
részt vevő üzemeltetők általi felhasználását 
vagy egyéb, a nemzetközi megállapodás 
alapján létrehozott mechanizmusoknak a 
szóban forgó üzemeltetők általi 
igénybevételét.

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

Or. fr

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás megkötése új kötelezettségeket keletkeztet az EU és más felek 
számára. Elengedhetetlen tehát, hogy kimerítő hatásvizsgálatot folytassanak az alkalmazási 
módok és mindenfajta következmények értékelése érdekében. A megállapodás sikerességének 
kritériumait meg kell határozni. A közösségi keretben pontosan meg kell állapítani a 
felemelkedő országokkal kapcsolatos egyes elvárásokat, mivel ez utóbbiak nem hasonlíthatók 
más fejlődő országokhoz a vállalt kötelezettségek tekintetében.

Módosítás 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében a 9. cikk szerinti minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor e cikk
(2), a (3) és a (4) bekezdése szerint kell 
eljárni.

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

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

kibocsátáscsökkentés 40% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. a 
cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

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

3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, és egyéb, 
a (4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott 
egységeket a (2) bekezdéssel összhangban 
megvalósuló csökkentés 10%-a erejéig 
használhatják fel.

Or. en

Módosítás 741
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő minden olyan 
államra vonatozóan, ahol említésre méltó 
az 1. és 3. mellékletben említett ágazatok 
tevékenysége, továbbá ha a Bizottság 
bizonyította, hogy e megállapodás ezekben 
a más államokban hasonló CO2-
költségterhet okoz az 1. és 3. mellékletben 
említett ágazatok számára, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni.

Or. de
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Indokolás

A következő bekezdésekből adódó megfelelő módosításokra nemzetközi megállapodás megléte 
esetén nem kerülhet sor automatikusan. Sokkal inkább úgy kell megfogalmazni a 
kritériumokat, hogy azoknak a kiigazítás végrehajthatóságához teljesülniük kelljen. Ennek 
során minimumkövetelmény, hogy az 1. mellékletben említett megfelelő ágazatok számára 
valamennyi Európán kívüli államban hasonló legyen a költségterhelés.

Módosítás 742
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, a Bizottság 
kimerítő hatásvizsgálatot végez az említett 
csökkentések végrehajtási módjainak 
gazdasági következményeiről, illetve az 
említett nemzetközi megállapodás szerinti 
más intézkedések következményeiről.
A hatásvizsgálatban emellett 
meghatározzák, hogy a következő 
feltételek együttesen teljesülnek-e:
- a nemzetközi megállapodás valamennyi 
olyan országra kiterjed, amely az ezen
irányelvvel érintett ágazatokban 
termeléssel foglalkozhat vagy képes 
foglalkozni;
- a nemzetközi megállapodás:

- a fejlett országokra az ezen irányelv 
I. mellékletében említett ágazatok 
tekintetében az Európai Unión belül 
megállapított korlátozásoknak 
megfelelő korlátozásokat állapít 
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meg;
- a fejlődő országokban – különösen 
a gazdaságilag legfejlettebbekben –
az ezen irányelv I. mellékletében 
említett ágazatok tekintetében 
megfelelő hozzájárulásról 
rendelkezik az említett országok 
felelősségei és kapacitása szerint.

- a fejlett országok említett 
kötelezettségvállalásai és a fejlődő 
országok hozzájárulásai, különösen a 
gazdaságilag legfejlettebbeké:

- a nemzetközi szinten elismert 
módszerek szerint kerül mérésre és 
hitelesítésre,
- és bejelentésre.

Or. fr

Indokolás

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de ponts (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Módosítás 743
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Európai Tanács által megállapított 
minimális kibocsátáscsökkentést 
meghaladó mértékű kötelező csökkentést ír 
elő, akkor a (2), a (3) és a (4) bekezdés 
szerint kell eljárni.

Or. en

Indokolás

Az Ia. mellékletben meghatározzák a nemzetközi megállapodásra vonatkozó kritériumokat.

Módosítás 744
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Ia. mellékletben meghatározzák a nemzetközi megállapodásra vonatkozó kritériumokat.
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Módosítás 745
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az aláírás és a ratifikálás folyamatát mind a Közösségnek, mind a tagállamoknak el kell 
végezniük.

Módosítás 746
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az aláírás és a ratifikálás folyamatát mind a Közösségnek, mind a tagállamoknak el kell 
végezniük.

Módosítás 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Hat hónappal az éghajlatváltozásról 
szóló olyan nemzetközi megállapodás 
megkötését követően, amely a 3. cikkben 
említetteket meghaladó kötelező 
csökkentésekhez vezet, a Bizottság 
jogalkotási javaslatot nyújt be az egyes 
tagállamok által a Közösség további 
csökkentési erőfeszítéséhez tett 
hozzájárulásról, amelyet a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárás szerint kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodáson belül egy 30%-os csökkentésre vonatkozó célkitűzés jelentős 
hatásokkal járó, politikai döntés, amelyre ezért együttdöntést kell alkalmazni, nem pedig 
automatikus küszöb szerinti módszert.
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Módosítás 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodáson belül egy 30%-os csökkentésre vonatkozó célkitűzés jelentős 
hatásokkal járó politikai döntés, amelyre ezért együttdöntést kell alkalmazni, nem pedig 
automatikus küszöb szerinti módszert.

Módosítás 749
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megállapodás hatályba lépését követő 
évtől kezdve és figyelemmel az ugyanezen 
bekezdésben előírt hatásvizsgálat 
eredményeire, különösen az előzőekben 
említett három feltétel teljesülésére, a 
Bizottság módosított tényezőt javasol oly 
módon, hogy a 9. és 9a. cikk szerinti, 
2020. évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség aránya hozzájáruljon a teljes 
kibocsátáscsökkentéshez, a nemzetközi 
megállapodásban a Közösség számára az 
üvegházhatású gázok tekintetében előírt 
teljes kibocsátáscsökkentés 20% feletti 
része tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Összehangolási célú módosítás.

Módosítás 750
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás hatálybalépését követő évtől 
kezdve a Bizottság az említett 
csökkentések elérése 
költséghatékonyságának, illetve más, a 
nemzetközi megállapodásban ismertetett 
intézkedések hatásának teljes körű 
hatásvizsgálata alapján jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben 
javaslatot tesz a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség további 
csökkentésére, figyelembe véve a 
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alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt, 20% alá történő  teljes 
kibocsátáscsökkentést.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásról folytatott tárgyalások következtetéseire nem automatikusan 
kell reagálni, hanem ez a Parlament és a Tanács közötti értékelés és együttdöntés eredménye 
kell, hogy legyen.

Módosítás 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a Bizottság az említett 
csökkentések megvalósítása 
költséghatékonyságának, illetve más, a 
nemzetközi megállapodásban ismertetett 
intézkedések hatásának teljes körű 
hatásvizsgálata alapján jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben 
javaslatot tesz a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség további 
csökkentésére, figyelembe véve a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt, 20% alá történő  teljes 
kibocsátáscsökkentést.

Or. en
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Indokolás

A nemzetközi megállapodásról folytatott tárgyalások következtetéseire nem automatikusan 
kell reagálni, hanem ez a Parlament és a Tanács közötti értékelés és együttdöntés eredménye 
kell, hogy legyen.

Módosítás 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a Bizottság az említett 
csökkentések megvalósítása 
költséghatékonyságának, illetve más, a 
nemzetközi megállapodásban ismertetett 
intézkedések hatásának teljes körű 
hatásvizsgálata alapján jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyben 
javaslatot tesz a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség további 
csökkentésére, figyelembe véve a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt, 20% alá történő  teljes 
kibocsátáscsökkentést.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásról folytatott tárgyalások következtetéseire nem automatikusan 
kell reagálni, hanem ez a Parlament és a Tanács közötti értékelés és együttdöntés eredménye 
kell, hogy legyen.
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Módosítás 753
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban ki kell igazítani a nemzetközi 
megállapodás tartalmának, valamint a 
tagállamok által a Kiotói Jegyzőkönyv 
szerint elért eredmények figyelembe vétele 
érdekében.

Or. en

Indokolás

További egyértelműség szükséges a 20–30%-os küszöb tekintetében, az új nemzetközi 
megállapodás jóváhagyását követően, ami figyelembe veszi a tagállamok Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti eredményeinek aránytalan mivoltát. Az említett kiigazításra együttdöntési eljárás 
keretében kell, hogy sor kerüljön.

Módosítás 754
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban ki kell igazítani a nemzetközi 
megállapodás tartalmának, valamint a 
tagállamok által a Kiotói Jegyzőkönyv 
szerint elért eredmények figyelembe vétele 
érdekében.

Or. en

Indokolás

További egyértelműség szükséges a 20–30%-os küszöb tekintetében, az új nemzetközi 
megállapodás jóváhagyását követően, ami figyelembe veszi a tagállamok Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti eredményeinek aránytalan mivoltát. Az említett kiigazításra együttdöntési eljárás 
keretében kell, hogy sor kerüljön.

Módosítás 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. a 
cikklapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 

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

nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 30%-a vagy – ha a 
Közösséget a nemzetközi megállapodás 
ilyen csökkentésre kötelezi – 30% feletti
része és az üvegházhatású gázok 
tekintetében a közösségi rendszernek a 9. 
és a 9a. a cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a 20%-os célkitűzést legalább 30%-ra növelik, ha 
nemzetközi megállapodás születik.

Módosítás 756
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett nemzetközi 
megállapodás megkötését követő évtől 
kezdve a lineáris tényezőt meg kell növelni 
oly módon, hogy a 2020. évi közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség a 9. a 
cikklapján megállapított mennyiségnél 
annyival kisebb legyen, amennyi a 
nemzetközi megállapodásban a Közösség 
számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 30% feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. a 
cikklapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.
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Or. en

Indokolás

Az IPCC 4. értékelési jelentésének forgatókönyve, amely 50%-os valószínűséget állapít meg a 
hőmérséklet-növekedés +2°C-os szinten tartásához, feltételezi, hogy az iparosodott országok 
kibocsátásaikat az 1990. évihez képest 25–40%-kal csökkentik 2020-ig nemzeti szinten, illetve 
hogy jelentős mértékben eltérnek a szokásos üzletmenettől a nem az I. melléklet szerinti felek 
esetében. A csökkentések annál költségesebbek lesznek, minél nagyobb a késlekedés, és az 
EU-nak ezért kell 30%-os csökkentési célkitűzést alapul vennie a nemzeti intézkedések 
tekintetében.

Módosítás 757
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Minél később emelik meg az éves csökkentési tényezőt, annál meredekebb lesz a szükséges 
csökkentési görbe, és a kibocsátásiegység-mennyiség csökkentése annál erőteljesebb hatást 
gyakorol a kibocsátási egységek árára. A gazdaságra emiatt háruló aránytalan terhek 
megelőzése érdekében olyan időpontot kell rögzíteni, ameddig legkésőbb hatályba kell lépnie 
a megállapodásnak.

Módosítás 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) és a (2) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás az országok 
közötti megállapodás, amelynek 
eredménye az éghajlatváltozás elleni 
eredményes küzdelemhez szükséges 
mértékű globális kibocsátáscsökkentés, 
amely csökkentések nyomon követhetők, 
hitelesíthetők és amelyekre kötelező 
végrehajtási szabályok vonatkoznak.
Egy ilyen nemzetközi megállapodásban az 
egész világra kiterjedő ágazati termelés 
kritikus tömegéről kell rendelkezni.
Az ilyen nemzetközi megállapodás hatálya 
alá tartozó országok megállapodnak olyan 
intézkedések végrehajtásában és 
kikényszerítésében, amelyek egyforma 
terhet jelentenek a nemzetközi versenynek 
kitett érintett iparágaknak.

Or. en

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor akadályozza meg a következményes kibocsátást, ha 
megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatokat egyenlő alapokra helyezik.
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Módosítás 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
nemzetközi megállapodás az országok 
közötti megállapodás, amelynek 
eredménye az éghajlatváltozás elleni 
eredményes küzdelemhez szükséges 
mértékű globális kibocsátáscsökkentés, 
amely csökkentések nyomon követhetők, 
hitelesíthetők és amelyekre kötelező 
végrehajtási szabályok vonatkoznak.
Egy ilyen nemzetközi megállapodásban az 
egész világra kiterjedő ágazati termelés 
kritikus tömegéről kell rendelkezni.
Az ilyen nemzetközi megállapodás hatálya 
alá tartozó országok megállapodnak olyan 
intézkedések végrehajtásában és 
kikényszerítésében, amelyek egyforma 
terhet jelentenek a nemzetközi versenynek 
kitett érintett iparágaknak.

Or. en

Indokolás

Egy nemzetközi megállapodás csak akkor akadályozza meg a következményes kibocsátást, ha 
megfelel bizonyos kritériumoknak, amelyek a versengő ágazatokat egyenlő alapokra helyezik.

Módosítás 760
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Koordinációs módosítás.

Módosítás 761
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A közösségi rendszerből származó és a 
tagállamok által az üzemeltetőknek a 2008 
és 2012 közötti időszakra adott CER-ek 
vagy ERU-k kihasználatlan része mellett 
az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdésben 
és a 9. cikkben előírtak szerint kiosztandó 
mennyiségben, a csökkentés 70%-ának
erejéig használhatják fel.

Or. en

Indokolás

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerén belül ambiciózus kibocsátáscsökkentési 
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célkitűzések elérése abban az esetben, ha a tiszta fejlesztési mechanizmust és az együttes 
végrehajtást csak kis mértékben alkalmazzák, szélsőséges mértékben megnöveli a CO2 és a 
villamos energia árát. A tiszta fejlesztési mechanizmus jelentős mennyiségben az áremelkedés 
mérsékléséhez szükséges. A teljes csökkentési célkitűzésnek az 1990. évi kibocsátás 70%-ának 
kell megfelelnie. A tiszta fejlesztési mechanizmus szerinti iparágnak további sikeres fejlődése 
érdekében egyértelmű jelzésre van szüksége azt illetően, hogy a tiszta fejlesztési mechanizmus 
és az együttes végrehajtás még 2012 után is jelentős volumenű marad. Ellenkező esetben a 
nemzetközi éghajlatvédelem komoly hátrányokat szenved.

Módosítás 762
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az üzemeltetők csak a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó, „Gold Standard” 
minősítésű CER-eket, a 24a. cikk szerinti 
belföldi ellentételezési egységeket és 
egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.

Or. en

Indokolás

A belföldi ellentételezési egységeket az ETS-ben annak érdekében kell felhasználni, hogy 
stimulálják a kibocsátáscsökkentést az ETS-en belül. A vállalkozók kiválasztják az egyforma 
megfelelőségi státusszal rendelkező, legolcsóbb ellentételezési egységeket (tiszta fejlesztési 
mechanizmus vagy belföldi ellentételezés).
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Módosítás 763
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott, megújulóenergia- és kereslet 
oldali hatékonysági projektekből származó 
– kivéve a nagy vízerőműprojektek 
egységeit – egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló, a teljes 
közösségi csökkentési erőfeszítés 30%-a 
feletti csökkentés fele erejéig használhatják 
fel.

Or. en

Indokolás

Nem lenne konzisztens lehetővé tenni a következményes kibocsátással adott esetben érintett 
ipari ágazatokban az ellentételezéseket. Az említett ágazatokban a tiszta fejlesztési 
mechanizmus beruházásaihoz kapcsolódó egységek elismerése ténylegesen a következményes 
kibocsátást előmozdító pénzügyi ösztönzőt jelentene.

Módosítás 764
Marie-Noëlle Lienemann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 

3. Az üzemeltetők csak a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó, „Gold Standard” 
minősítésű, a (4) bekezdéssel összhangban 
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jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.

jóváhagyott CER-eket és csak a (2) 
bekezdéssel összhangban megvalósuló 
csökkentés fele erejéig használhatják fel..

Or. en

Indokolás

Az üzemeltetők csak a nemzetközi megállapodásban részes harmadik országokból származó, a 
(4) bekezdéssel összhangban jóváhagyott, „Gold Standard” minősítésű CER-eket, ERU-kat
és más egységeket és csak az e bekezdéssel összhangban megvalósuló csökkentés fele erejéig 
használhatják fel.

Módosítás 765
Evangelia Tzampazi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Indokolás

A külföldi CER és ERU egységek felhasználásának kizárólag a Gold Sandard bizonyítvánnyal 
rendelkező egységekre való korlátozásával biztosított, hogy csak jó minőségű egységek 
kerüljenek felhasználásra, amelyek valóban további kibocsátáscsökkentést kínálnak, valamint 
a fenntartható fejlődés előnyével járnak.
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Módosítás 766
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Csak kiváló minőségű tiszta fejlesztési mechanizmus szerinti egységek engedélyezhetők. A 
„Gold Standard” az addicionalitás és a fenntartható fejlődés szigorú meghatározását adja. 
Biztosítja, hogy kizárólag a még meg nem történt kibocsátáscsökkentések és a helyi 
közösségek számára egyértelműen fenntartható fejlődést biztosító projektek kapnak 
akkreditációt.

Módosítás 767
Marie-Noëlle Lienemann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben a tagállamok által az 
üzemeltetők számára a 2008 és 2012 
közötti időszakra engedélyezett, csak 
„Gold Standard” minősítésű CER-ek 
használatát még nem merítették ki, az 
illetékes hatóságok lehetővé teszik az 
üzemeltetők számára a csak „Gold 
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Standard” minősítésű, olyan projektekből 
származó CER-ek cseréjét, amelyeket 
2013 előtt hoztak létre és a 2013 utáni 
kibocsátáscsökkentés tekintetében adta ki, 
2013-tól érvényes egységekre. A kiadott 
egységek mennyisége nem haladhatja meg 
a fel nem használt külső egységek 50%-át, 
a fentiek szerint.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy csak a „Gold Standard” minősítésű CER-eket viszik át a II. szakaszból a 
III. szakaszba.

Módosítás 768
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság javaslatokat nyújthat be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyekben előírja – az adott esetnek 
megfelelően a 11a. cikk (2)–(5) 
bekezdésében említetteken kívüli további 
projekttípusoknak a közösségi rendszerben 
részt vevő üzemeltetők általi felhasználását 
vagy egyéb, a nemzetközi megállapodás 
alapján létrehozott mechanizmusoknak a 
szóban forgó üzemeltetők általi 
igénybevételét.

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

Or. en
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Indokolás

Az ellentételezési egységek további fajtái felhasználásának lehetővé tételére vonatkozó 
határozatokra együttdöntési eljárás keretében kell, hogy sor kerüljön.

Módosítás 769
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmények üzemeltetői számára 
lehetővé kell tenni, hogy létesítményeik 
éves hitelesített kibocsátásai 6%-ának 
erejéig fenntartható intézkedésekből 
származó egységeket használhassanak fel 
az erdőirtás mérséklésére, az erdősítés 
növelésére és az újraerdősítésre a fejlődő 
országokban, egy éghajlatváltozásról szóló 
jövőbeli nemzetközi megállapodás 
értelmében. Az említett egységek 
megfelelnek a jövőbeli nemzetközi 
megállapodás szerint elfogadott 
valamennyi feltételnek és az e 
megállapodás szerinti, ezt követő 
határozatoknak.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 37. módosítására)

Indokolás

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Módosítás 770
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmények számára lehetővé kell 
tenni, hogy éves hitelesített kibocsátásaik 
5%-ának erejéig fenntartható 
intézkedésekből származó egységeket 
használhassanak fel az erdőirtás
mérséklésére, az erdősítés növelésére és az 
újraerdősítésre a fejlődő országokban, egy 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodás értelmében, 
amint megfelelő olyan rendelkezéseket 
hoznak a felelősségről, a beszámításról és 
az állandóságról, amelyek legalábbis 
bármilyen USA-beli szövetségi 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben 
elfogadhatók.

Or. en

(Kereszthivatkozás a PR/727283 37. módosítására)

Indokolás

A szabályok alkalmazásának kikényszerítése érdekében.

Módosítás 771
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 bekezdés - 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmények számára lehetővé kell 
tenni, hogy fenntartható intézkedésekből 
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származó egységeket használhassanak fel 
az erdőirtás mérséklésére, az erdősítés 
növelésére és az újraerdősítésre a fejlődő 
országokban, amint egy 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi megállapodás születik, és 
megfelelő rendelkezéseket állapítanak 
meg a felelősségről, a beszámításról és az 
állandóságról.

Or. en

Módosítás 772
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben a Közösség átfogó 
nemzetközi megállapodást köt az 
éghajlatváltozásról 2010 vége előtt, 
valamennyi egységet árverésre
bocsátanak, és a 10a. és 10b. cikket nem 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben átfogó nemzetközi megállapodás születik az éghajlatváltozásról, a kibocsátási 
egységek árverése miatt a következményes kibocsátás kockázata alacsony lesz. Ilyen módon a 
teljes körű árverésnek kell az egyetlen kiosztási módszerré válnia egy ilyen megállapodás 
megkötését követően.
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Módosítás 773
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben a Közösség átfogó 
nemzetközi megállapodást köt az 
éghajlatváltozásról, amelynek 
eredményeként kötelező jelleggel 
csökkentik az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, valamennyi kibocsátási 
egységet árverésre bocsátanak, és a 10a. 
és 10b. cikket nem kell alkalmazni.
Az éghajlatváltozásról szóló átfogó
nemzetközi megállapodás megkötésének 
hiányában valamennyi egységet árverésre
bocsátanak, a következményes 
kibocsátásnak jelentősen kitettként 
meghatározott ágazatokra vonatkozók 
kivételével.

Or. en

Indokolás

Nemzetközi megállapodás hiányában az egységek valamennyi ágazatban árverésre 
bocsáthatók, a bizottsági feltételek szerint kifejezetten a következményes kibocsátás 
kockázatának kitettként azonosítottak kivételével.

Módosítás 774
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk - 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben a Közösség átfogó 
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nemzetközi megállapodást köt az 
éghajlatváltozásról, valamennyi 
kibocsátási egységet árverésre 
bocsátanak, és a 10a. és 10b. cikket nem 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben átfogó nemzetközi megállapodás születik az éghajlatváltozásról, a kibocsátási 
egységek árverése miatt a következményes kibocsátás kockázata alacsony lesz. Ilyen módon a 
teljes körű árverésnek kell az egyetlen kiosztási módszerré válnia egy ilyen megállapodás 
megkötését követően.

Módosítás 775
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szöveg a következő 28a. cikkel 
egészül ki:

„28a. cikk

Közös teljesítés

1. E cikk (2)–(6) bekezdésével 
összhangban a tagállamok az I. 
mellékletben felsorolt tevékenységek 
valamelyikét folytató létesítmények 
üzemeltetői számára engedélyezhetik, 
hogy az azonos tevékenységet folytató 
létesítmények közös teljesítést 
vállaljanak a 11. cikk (1) bekezdésében 
említett időszakban és/vagy a 9. cikkben
említett első ötéves időszakban.
2. Az I. mellékletben felsorolt 
tevékenységek valamelyikét folytató és 
közös teljesítést vállalni kívánó 
üzemeltetők az illetékes hatósághoz 
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nyújthatnak be kérelmet, megjelölve a 
részt venni kívánó létesítményeket, a 
közös teljesítés időtartamát, valamint 
annak igazolását, hogy egy megbízott 
teljesíteni képes a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségeket.
3. A közös teljesítést vállaló üzemeltetők 
megbízottat neveznek ki, aki:
(a) [...] átveszi a létesítmények 
üzemeltetői számára kiszámított 
kibocsátási egységek teljes mennyiségét;
(b) [...] felel a közös teljesítést vállaló 
üzemeltetők létesítményei összesített 
kibocsátásainak megfelelő mennyiségű 
kibocsátási egységek átadásáért;
(c) nem köthet kibocsátási egység 
átruházására vonatkozó további 
ügyleteket, amennyiben egy üzemeltető 
jelentése a 15. cikk második bekezdése 
értelmében nem minősül kielégítőnek.
4. A 16. cikk (2), (3) és (4) bekezdésétől 
eltérően a megbízottat terhelik a közös 
teljesítést vállaló üzemeltetők összesített 
kibocsátásának megfelelő mértékű 
kibocsátásiegység-átadási kötelezettség 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciók.
5. Az a tagállam, amely egy vagy több 
közös teljesítést vállaló csoport 
létrehozását kívánja engedélyezni, a (2) 
bekezdésben említett kérelmet benyújtja 
a Bizottsághoz. A Szerződés sérelme 
nélkül, a Bizottság a kérelem 
kézhezvételétől számított három 
hónapon belül elutasíthatja a kérelmet, 
amennyiben az nem teljesíti ezen 
irányelv követelményeit. Az ilyen 
döntéseket mindig indokolni kell. 
Elutasítás esetén a tagállam csak abban 
az esetben engedélyezheti a közös 
teljesítést vállaló csoport létrehozását, ha 
a javasolt módosításokat a Bizottság 
elfogadta.
6. Amennyiben a megbízott nem tesz 
eleget a (4) bekezdésben meghatározott 
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szankciónak, a 12. cikk (3) bekezdése és 
a 16. cikk értelmében a közös teljesítést 
vállaló csoportot alkotó egyes 
létesítmények üzemeltetői külön-külön 
felelősek a saját létesítményük 
kibocsátásainak erejéig.”

Or. en

Indokolás

Az új irányelv törölte a közös teljesítés lehetőségét (a korábbi 28 cikk). A közös teljesítés 
ennek lényeges része. Ezért nem törölhető, hanem meg kell tartani az irányelven belül.

Módosítás 776
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szöveg a következő 28a. cikkel 
egészül ki:

„28a. cikk

Önkéntes intézkedések

1. Az üzemeltetőket ösztönözni kell arra, 
hogy önkéntes alapon beruházásokat 
tegyenek az erdőirtás mérséklésére, a talaj 
vagy az erdők eróziójának megfordítására, 
az erdőtelepítés növelésére és az 
újraerdősítés fokozására irányuló 
fenntartható intézkedésekbe a fejlődő 
országokban.
2. A megfelelő felelősségi, beszámítási és 
állandósági rendelkezéseket a Bizottság 
állapítja meg, figyelembe véve az 
UNFCCC keretében elért előrehaladást.
3. Az üzemeltetők egységeket szerezhetnek 
a következőkből:
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a) a tiszta fejlesztési mechanizmus 
végrehajtási testülete által hitelesített, 
valamint a közös végrehajtási felügyeleti 
bizottsági eljárás szerint hitelesített
erdősítési és újraerdősítési projektek;
b) erdősítési tevékenységek fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
kötöttek; és
c) bármilyen hitelesített projekt, amely a
fejlődő országokban az erdőirtásból, 
valamint a talaj- vagy az 
erdődegradációból származó nemzeti 
kibocsátásokat a 28. cikkben említett 
nemzetközi megállapodással összhangban 
csökkenti.
4. A fent említett tevékenységekbe 
önkéntes alapon beruházó üzemeltetők 
nem használhatják a felhalmozódott 
egységeket kibocsátásaik csökkentésének 
ellensúlyozására. Amennyiben azonban a
CO2 ára tonnánként 50 EUR vagy azt 
meghaladja, az üzemeltetők az egységeket 
éves hitelesített kibocsátásaik mértékéig
felhasználhatják.”

Or. en

Indokolás

Az erdőirtás a teljes szén-dioxid kibocsátás 1/5-éért felel. A bali cselekvési terv alapján piaci 
és finanszírozási alapú ösztönzőkről folytatnak az UNFCCC-vel kapcsolatos az erdőirtás
elkerülése érdekében. A vállalkozások önkéntes alapon beruházhatnak a 
kibocsátáscsökkentési intézkedésekbe az ETS szerinti kötelezettségeiken túlmenően. A 
vállalatok erre történő bátorítása érdekében ösztönzőt biztosítanak azzal, hogy lehetővé teszik 
az üzemeltetők számára a felhalmozott egységek felhasználását a kibocsátásaik egy bizonyos 
mértékének ellentételezésére, amint a CO2 ára túllépi a tonnánkénti 50 EUR-t.
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Módosítás 777
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szöveg a következő 28a. cikkel 
egészül ki:

„28a. cikk
Az erdészeti tevékenységekből származó 

egységek felhasználása
A tagállamok a 11a. és a 28. cikk ellenére 
lehetővé teszik a létesítmények üzemeltetői 
számára, hogy felhasználhassák a 
következőkből származó egységeket 
létesítményeik éves hitelesített 
kibocsátásai 6%-ának erejéig:
a) a tiszta fejlesztési mechanizmus 
végrehajtási testülete által hitelesített, 
valamint a közös végrehajtási felügyeleti 
bizottsági eljárás szerint hitelesített 
erdősítési és újraerdősítési projektek;
b) erdősítési tevékenységek fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
kötöttek; és
c) bármilyen projekt a fejlődő 
országokban, amely a 28. cikkben említett 
nemzetközi megállapodással összhangban 
áll.”

Or. en

Indokolás

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
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Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Módosítás 778
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szöveg a következő 28b. cikkkel 
egészül ki:

„28b. cikk

Az erdészeti tevékenységekből származó 
egységek felhasználása

A tagállamok a 11a. és a 28. cikk ellenére 
lehetővé teszik a létesítmények üzemeltetői 
számára, hogy felhasználhassák a 
következőkből származó egységeket 
létesítményeik éves hitelesített 
kibocsátásai (X)%-ának erejéig:
a) a tiszta fejlesztési mechanizmus 
végrehajtási testülete által hitelesített, 
valamint a közös végrehajtási felügyeleti 
bizottsági eljárás szerint hitelesített 
erdősítési és újraerdősítési projektek;
b) erdősítési tevékenységek fejlődő 
országokban, amelyekkel a 11a. cikk (5) 
bekezdésével összhangban megállapodást 
kötöttek; és
c) bármilyen projekt a fejlődő 
országokban, amely a 28. cikkben említett 
nemzetközi megállapodással összhangban 
áll.”

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosításban szerepelnének az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének erdő 
alapú szén-dioxid egységei a 2013. évi állapot szerint, amikor egy új („Kiotó utáni”) 
nemzetközi megállapodás jöhet létre az éghajlatváltozásról. Ez egyrészt komoly jelzés a 
fejlődő országok számára azt illetően, hogy tegyenek érdemi erőfeszítéseket az 
éghajlatváltozás enyhítésére, emellett pedig korlátozottabb mértékű rugalmasságot is biztosít 
azt európai ipar számára.

Módosítás 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szöveg a következő 28a. cikkel 
egészül ki:

„28a. cikk
Eltérés

A 10a. cikk mellett 2013. január 1-jétől az 
ignalinai atomaerőmű csatlakozási 
szerződés 4. jegyzőkönyvével összhangban 
történő korai leszerelésének
eredményeként Litvánia további, nem 
átruházható éves kibocsátási egységeket 
kap fosszilis üzemanyaggal működő 
erőművei számára. Ezek mennyiségét a 
litván energiaágazat által az ignalinai 
atomerőmű bezárását követően villamos 
energia előállítása során kibocsátott 
üvegházhatású gázok és a 2005 és 2009 
közötti időszakban a villamosenergia-
termelési ágazat által kibocsátott 
üvegházhatású gázok átlagos 
mennyiségének különbségeként számítják
ki.
A Bizottság ezt az eltérést 2018-ban 
felülvizsgálja, figyelembe véve Litvánia 
villamosenergia-ágazatának helyzetét.”
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Or. en

Módosítás 780
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A 30. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„30. cikk
Felülvizsgálat és továbbfejlesztés

[…]
2. Az irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
nyomon követése terén elért eredmények 
alapján, valamint a nemzetközi szinten 
elért fejlődés fényében a Bizottság 
jelentést készít az irányelv 
alkalmazásáról, amely kiterjed arra, 
hogy:
(a) szükséges-e […], hogy más ágazatokat 
és tevékenységeket vonjanak be a 
közösségi rendszerbe;
(b) a fogalommeghatározások, díjak és 
bírságok további harmonizálása;
(c) a kis létesítményeknek a közösségi 
rendszer hatálya alól való kizárására 
vonatkozó küszöb, ha egyenértékű 
intézkedések léteznek;
(d) a piaci visszaélés és a káros spekuláció 
megakadályozásához szükséges 
intézkedések.
[…]
A Bizottság fenti jelentését a megfelelő 
javaslatok kíséretében 2015. június 30-ig 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak. […].
[...]
3a. A Bizottság a lehető leghamarabb 
jogalkotási javaslatot tesz a hajózási 
ágazatnak 2013-ig a közösségi rendszerbe 
való bevonására.
3b. A Bizottság 2013-ig megfelelő 
javaslatokat tesz, amelyekben megállapítja 
a közúti áruszállítás, a bányászat és a 
hulladékágazat közösségi rendszerbe való 
bevonásának napját, a költségek, előnyök 
és gyakorlati szempontok teljes körű 
értékelése alapján.”

Or. en

Indokolás

A hajózást be kell vonni az ETS-be, a Bizottságnak pedig értékelnie kell, hogy a közúti 
áruszállítást, a bányászatot és a hulladékágazatot is be kell-e vonni.

Módosítás 781
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A 30. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

„2. Az irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
nyomon követése terén elért eredmények 
alapján, valamint a nemzetközi szinten 
elért fejlődés fényében a Bizottság átfogó 
értékelési jelentést készít az irányelv 
alkalmazásáról, amely többek között 
kiterjed a következőkre:
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(a) szükséges-e és milyen módon 
valósítható meg a rendszer gazdasági 
hatékonyságának további növelése 
érdekében az I. melléklet kiegészítése 
más ágazatokkal, többek között a 
vegyiparral és az alumíniumipari [...] 
ágazatokkal, illetve a II. mellékletben 
felsorolt egyéb üvegházhatású gázok 
kibocsátásával;
(aa) a kibocsátási egységek 
áringadozásai;
(b) milyen kapcsolatban áll a közösségi 
kibocsátási egységek kereskedelme és a 
2008-ban induló nemzetközi kibocsátási 
egységek kereskedelme;
[...]
[...]
(e) milyen viszonyban áll a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer az egyéb 
tagállami és közösségi szinten 
végrehajtott, azonos célokat kitűző 
szabályozásokkal és intézkedésekkel, 
ideértve az éghajlatváltozáshoz való 
igazodást is, beleértve az adóztatást;
[...]
(g) megfelelő-e a többlet-kibocsátási 
büntetések mértéke, figyelembe véve -
többek között - az inflációt;
(h) hogyan működik a kibocsátási 
egységek piaca, különös tekintettel a 
következményes kibocsátásra és a piac 
más lehetséges zavaraira;
[...]
(j) közös teljesítés;
(k) érdemes-e a kiosztás alapjául 
szolgáló, közösségi szinten alkalmazott 
technológiai referencia-értékeket 
("benchmark") kidolgozni, az elérhető 
legjobb technikák és a költség-haszon 
elemzés figyelembevételével;
(l) a projektmechanizmusok a 
projekteknek helyt adó országokra, 
különösen azok fejlesztési célkitűzéseire 
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gyakorolt hatása – ideértve azt is, hogy 
jóváhagyásra kerültek-e 500 MW 
termelőkapacitást meghaladó, a 
környezetet vagy a társadalomat 
hátrányosan befolyásoló JI- és CDM-
vízerőmű-projekttevékenységek – és a 
CER-eknek vagy ERU-knak az ilyen 
vízerőmű-projekttevékenységek 
keretében, a közösségi rendszerben 
történő jövőbeni felhasználásának 
alakulása;
(m) a kapacitásfejlesztési törekvésekhez 
nyújtott támogatás a fejlődő 
országokban és a gazdaságilag átalakuló 
országokban;
(n) a hazai projekttevékenységek 
tagállamok általi 2008-tól történő 
jóváhagyására és az ilyen 
tevékenységekből eredő 
kibocsátáscsökkentésekre vagy 
korlátozásokra vonatkozó egységek 
kiadására vonatkozó szabályok és 
eljárások;
(o) az egységek ideiglenes jellegével 
kapcsolatos technikai rendelkezések, a 
17/CP.7 határozatban megállapított, a 
földhasználati, a földhasználat-
megváltoztatási és az erdészeti 
projekttevékenységekre vonatkozó 1 %-
os elfogadási korlát, a géntechnológiával 
módosított szervezetek és a potenciálisan 
invazív idegen fajok az erdőtelepítési és 
az erdő-visszatelepítési 
projekttevékenységekből eredő 
használatához kapcsolódó lehetséges 
kockázatok felmérésének eredményére 
vonatkozó rendelkezések alakulása 
annak érdekében, hogy az UNFCCC-nek 
és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően 
elfogadott határozatokkal összhangban 
az üzemeltetők 2008-tól a közösségi 
rendszerben használhassák fel a 
földhasználati, a földhasználat-
megváltoztatási és az erdészeti 
projekttevékenységekből eredő CER-
eket ERU-kat.
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A Bizottság fenti jelentését a megfelelő 
javaslatok kíséretében 2015. június 30-ig 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést a 2008/xxxx 
határozat alkalmazásáról szóló jelentéssel 
együtt készítik el és nyújtják be.”

Or. en

Módosítás 782
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A 30. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép :

„2. Az irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
nyomon követése terén elért eredmények 
alapján, valamint a nemzetközi szinten 
elért fejlődés fényében a Bizottság átfogó 
értékelési jelentést készít az irányelv 
alkalmazásáról, amely többek között 
kiterjed a következőkre:
(a) szükséges-e és milyen módon 
valósítható meg a rendszer gazdasági 
hatékonyságának további növelése 
érdekében az I. melléklet kiegészítése 
más ágazatokkal, többek között a 
vegyiparral és az alumíniumipari [...] 
ágazatokkal, illetve a II. mellékletben 
felsorolt egyéb üvegházhatású gázok 
kibocsátásával;
(aa) a kibocsátási egységek 
áringadozásai;
(b) milyen kapcsolatban áll a közösségi 
kibocsátási egységek kereskedelme és a 
2008-ban induló nemzetközi kibocsátási 
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egységek kereskedelme;
[...]
[...]
(e) milyen viszonyban áll a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer az egyéb 
tagállami és közösségi szinten 
végrehajtott, azonos célokat kitűző 
szabályozásokkal és intézkedésekkel, 
ideértve az éghajlatváltozáshoz való 
igazodást is, beleértve az adóztatást;
[...]
(g) megfelelő-e a többlet-kibocsátási 
büntetések mértéke, figyelembe véve -
többek között - az inflációt;
(h) hogyan működik a kibocsátási 
egységek piaca, különös tekintettel a 
következményes kibocsátásra és a piac 
más lehetséges zavaraira;
[...]
(j) közös teljesítés;
(k) érdemes-e a kiosztás alapjául 
szolgáló, közösségi szinten alkalmazott 
technológiai referencia-értékeket 
("benchmark") kidolgozni, az elérhető 
legjobb technikák és a költség-haszon 
elemzés figyelembevételével;
(l) a projektmechanizmusok a 
projekteknek helyt adó országokra, 
különösen azok fejlesztési célkitűzéseire 
gyakorolt hatása – ideértve azt is, hogy 
jóváhagyásra kerültek-e 500 MW 
termelőkapacitást meghaladó, a 
környezetet vagy a társadalomat 
hátrányosan befolyásoló JI- és CDM-
vízerőmű-projekttevékenységek – és a 
CER-eknek vagy ERU-knak az ilyen 
vízerőmű-projekttevékenységek 
keretében, a közösségi rendszerben 
történő jövőbeni felhasználásának 
alakulása;
(m) a kapacitásfejlesztési törekvésekhez 
nyújtott támogatás a fejlődő 
országokban és a gazdaságilag átalakuló 
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országokban;
(n) a hazai projekttevékenységek 
tagállamok általi 2008-tól történő 
jóváhagyására és az ilyen 
tevékenységekből eredő 
kibocsátáscsökkentésekre vagy 
korlátozásokra vonatkozó egységek 
kiadására vonatkozó szabályok és 
eljárások;
(o) az egységek ideiglenes jellegével 
kapcsolatos technikai rendelkezések, a 
17/CP.7 határozatban megállapított, a 
földhasználati, a földhasználat-
megváltoztatási és az erdészeti 
projekttevékenységekre vonatkozó 1 %-
os elfogadási korlát, a géntechnológiával 
módosított szervezetek és a potenciálisan 
invazív idegen fajok az erdőtelepítési és 
az erdő-visszatelepítési 
projekttevékenységekből eredő 
használatához kapcsolódó lehetséges 
kockázatok felmérésének eredményére 
vonatkozó rendelkezések alakulása 
annak érdekében, hogy az UNFCCC-nek 
és a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően 
elfogadott határozatokkal összhangban 
az üzemeltetők 2008-tól a közösségi 
rendszerben használhassák fel a 
földhasználati, a földhasználat-
megváltoztatási és az erdészeti 
projekttevékenységekből eredő CER-
eket ERU-kat.
A Bizottság fenti jelentését a megfelelő 
javaslatok kíséretében 2015. június 30-ig 
megküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést a 2008/xxxx 
határozat alkalmazásáról szóló jelentéssel 
együtt készítik el és nyújtják be.”

Or. en

Indokolás

Az éghajlati és energiacsomag igen bonyolult és kifinomult szakpolitikai eszköz, amelynek 
működését 2015-ben átfogóan felül kell vizsgálni.
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