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Módosítás 783
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 
létesítmények vagy létesítményrészek, 
valamint a kizárólag biomasszát használó 
tüzelőberendezések nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá.

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 
létesítmények vagy létesítményrészek, az 
egyenértékű kibocsátáscsökkentési 
intézkedéseknek alárendelt, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások és oktatási 
tevékenységek/intézmények ellátásához 
használt létesítmények, valamint a 
kizárólag biomasszát használó 
tüzelőberendezések nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata azt mutatja, hogy az olyan kis kibocsátóknak, mint a kórházak és 
az egyetemek, az adminisztratív terhek szempontjából ugyanazok lesznek a költségeik, mint a 
legnagyobb kibocsátóknak. A kórházak és kórházi létesítmények többsége állami 
finanszírozást kap és korlátozott forrásokkal rendelkezik. Fontos, hogy figyelembe vegyék a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket.

Módosítás 784
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 
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létesítmények vagy létesítményrészek, 
valamint a kizárólag biomasszát használó 
tüzelőberendezések nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá.

létesítmények vagy létesítményrészek, 
valamint a kizárólag biomasszát használó 
vagy a biomasszát fosszilis 
tüzelőanyagokkal táplált támasztó égőkkel 
együtt használó tüzelőberendezések nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A biomassza-használatra kifejlesztett tüzelőberendezések működését nagyrészt támasztó égők 
segítik. E létesítmények számára igen nagy terhet jelentene, ha azokat bevonnák az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe, és azokra egyben az összes ellenőrzési követelmény is 
vonatkozna.

Módosítás 785
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 
létesítmények vagy létesítményrészek, 
valamint a kizárólag biomasszát használó 
tüzelőberendezések nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá.

1. A kutatásra, fejlesztésre és új termékek 
és folyamatok tesztelésére használt 
létesítmények vagy létesítményrészek, 
kórházak, valamint a kizárólag biomasszát 
használó tüzelőberendezések nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Or. en

Módosítás 786
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 2 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2. pont a következő mondattal egészül 
ki:

törölve

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

Or. de

Indokolás

Az eredeti irányelvben foglalt és a javasolt kiegészítéssel (tüzelőberendezések 
fogalommeghatározása) pontosított halmozási szabály nagyszámú kis létesítmény 
bevonásával fenyeget. A vegyiparban számos integrált telephely létezik, amelyhez sok olyan 
különálló égetőhely tartozik, amelyeket hozzákapcsolnak egy 20 MW feletti 
tüzelőberendezéshez, vagy amelyek összességében meghaladják a küszöbértéket, és ezáltal 
ezek a telephelyek kötelesek részt venni a kibocsátáskereskedelmi rendszerben. A kisebb 
létesítmények számára mindkét esetben kötelezővé válik a részvétel a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben.

Módosítás 787
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2. pont a következő mondattal egészül 
ki:

törölve

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

Or. de
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Indokolás

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Módosítás 788
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tüzelőberendezések teljes kapacitásának 
kiszámításakor a 3 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű egységeket – e 
számítás céljából – nem kell figyelembe 
venni. Azokat az egységeket, amelyek 
névleges bemenő hőteljesítménye 50 MW-
nál kisebb, és nem működnek évente 350 
óránál többet, e számításhoz nem veszik 
figyelembe.

Or. fr

Indokolás

E módosítás szükséges a kórházak azon képességének fejlesztéséhez, hogy különleges 
infrastruktúrákat tartsanak fenn. Rendkívül fontos, hogy a számításból kizárják a biztonsági 
generátorokat, mivel ezek a kórházak működéséhez nélkülözhetetlen biztonsági berendezések.
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Módosítás 789
John Bowis, John Purvis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tüzelőberendezések teljes kapacitásának 
kiszámításakor a következőket nem kell 
figyelembe venni:
a) a 3 MW alatti névleges bemenő 
hőteljesítményű egységek, és
b) az 50 MW alatti névleges bemenő 
hőteljesítményű és évente legfeljebb 350 
órát üzemelő egységek.

Or. en

Indokolás

Inkább a tényleges kibocsátást, mint a lehetséges kibocsátást kell alkalmazni a küszöbértékek
megállapításakor. Ez a megközelítés kizárná az olyan üzemeltetőket, mint pl. a kórházak, 
amelyeknek vészüzemi generátorok formájában nagy készenléti kapacitással kell 
rendelkezniük, ám ezeket a generátorokat évente esetleg csak korlátozott időtartamig
használják.

Módosítás 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 2. pont a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„A 35 MW-nál kisebb hőteljesítményű, 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítmények, ágazati besorolásuktól 
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függetlenül, nem tartoznak ezen irányelv 
alkalmazási körébe.”

Or. es

Indokolás

Egy 35 MW-os hőteljesítményű, kapcsolt energiatermelést folytató üzem ugyanolyan 
hőmennyiséget termel, mint egy 20 MW-os teljesítményű hőerőmű, a hő és a villamos energia 
egyidejű hatékony termelésének köszönhetően. A kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való 
bevonás visszatarthatja a befektetőket a kapcsolt energiatermelést folytató üzemekbe való 
befektetéstől, az adott hőmennyiség előállítási költségeinek növekedése miatt, a villamos 
energia termeléséhez rendelkezésre álló legjobb technika alkalmazása és az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás ellenére.

Módosítás 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – a pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 1 kategória – 1 tevékenység – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tüzelőberendezések 20 MW-ot meghaladó 
bemenő hőteljesítménnyel (kivéve a 
veszélyeshulladék-égető és 
településihulladék-égető létesítményeket)

Tüzelőberendezések 20 MW-ot meghaladó 
bemenő hőteljesítménnyel

Or. en

Módosítás 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kokszolókemencék Kokszolókemencék – nem kohászati koksz 
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előállítására

Or. en

Indokolás

A kohászati koksz előállítására szolgáló kokszolókemencéket egyértelműen a fémgyártási 
tevékenységek közé kell sorolni, következésképpen meg kell különböztetni a más típusú koksz 
előállítására szolgáló kokszolókemencéktől.

Módosítás 793
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kokszolókemencék Kokszolókemencék – nem kohászati koksz 
előállítására

Or. en

Indokolás

A kohászati koksz előállítására szolgáló kokszolókemencéket egyértelműen a fémgyártási 
tevékenységek közé kell sorolni, következésképpen meg kell különböztetni a más típusú koksz 
előállítására szolgáló kokszolókemencéktől.

Módosítás 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 2 kategória – -1 bekezdés (új)

Módosítás

Kokszolókemencék – kohászati koksz előállítására Szén-dioxid



PE409.701v01-00 10/36 AM\735438HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A kohászati koksz előállítására szolgáló kokszolókemencéket egyértelműen a fémgyártási 
tevékenységek közé kell sorolni, következésképpen meg kell különböztetni a más típusú koksz 
előállítására szolgáló kokszolókemencéktől.

Módosítás 795
Irena Belohorská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 2 kategória – -1 bekezdés (új)

Módosítás

Kokszolókemencék – kohászati koksz előállítására Szén-dioxid

Or. en

Indokolás

A kohászati koksz előállítására szolgáló kokszolókemencéket egyértelműen a fémgyártási 
tevékenységek közé kell sorolni, következésképpen meg kell különböztetni a más típusú koksz 
előállítására szolgáló kokszolókemencéktől.

Módosítás 796
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 2 kategória – új 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A másodlagos alumíniumgyártás során nem bocsátanak ki perfluorozott szénhidrogéneket. Az 
e létesítményekből származó CO2-kibocsátás így igen alacsony.

Módosítás 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 2 kategória – új 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nincs értelme annak, hogy az irányelv az alumínium-újrahasznosító iparágra is kiterjedjen, 
mivel maga a Bizottság fogalmazta meg annak szükségességét, hogy fokozzák az európai ipar 
erőforrás-hatékonyságát és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását. Az alumínium 
újrahasznosításának a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való felvétele teljesen ellentétes 
jelzést ad az iparág és a társadalom számára. Ezenfelül az alumínium-újrahasznosító
iparágból származó kibocsátás mennyisége oly csekély, hogy nem befolyásolja a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer alá tartozó összkibocsátást; az iparágba számos kkv 
tartozik, és a pótlólagos adminisztratív és költségterhek nem indokolják a felvételt.

Módosítás 798
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – i alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – 1 bekezdés



PE409.701v01-00 12/36 AM\735438HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében történő előállítására 
vagy mész előállítására szolgáló 
létesítmények, beleértve a dolomit és a 
magnezit napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében vagy napi 50 tonnát 
meghaladó gyártókapacitással rendelkező 
más típusú kemencében történő 
kalcinálását;

Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében történő előállítására 
vagy mész előállítására szolgáló 
létesítmények, beleértve a dolomit és a 
magnezit napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében vagy napi 50 tonnát 
meghaladó gyártókapacitással rendelkező 
más típusú kemencében történő 
kalcinálását, kivéve a 91/156/EGK irányelv 
IIB. mellékletében meghatározott, a 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
hasznosítását szolgáló műveleteket;

Or. fr

Indokolás

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 

Módosítás 799
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – i alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében történő előállítására 
vagy mész előállítására szolgáló 
létesítmények, beleértve a dolomit és a 
magnezit napi 500 tonnát meghaladó 

Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó 
gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében történő előállítására 
vagy mész előállítására szolgáló 
létesítmények, beleértve a dolomit és a 
magnezit napi 500 tonnát meghaladó 
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gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében vagy napi 50 tonnát 
meghaladó gyártókapacitással rendelkező 
más típusú kemencében történő 
kalcinálását;

gyártókapacitással rendelkező 
forgókemencében vagy napi 50 tonnát 
meghaladó gyártókapacitással rendelkező 
más típusú kemencében történő 
kalcinálását, kivéve a 91/156/EGK irányelv 
IIB. mellékletében meghatározott, a 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
hasznosítását szolgáló műveleteket;

Or. en

Indokolás

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Módosítás 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:

„,és/vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m³-t, és a kemencénkénti 
beágyazási sűrűség meghaladja a 
300 kg/m³-t”;

„/vagy”;

Or. en

Indokolás

Ebben az esetben a Bizottság által javasolt elv követését javasoljuk, miszerint a hatékonyságot 
a kis üzemeltetők kizárásával kell növelni. A háromszoros küszöbérték a legjobb módja a 
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hatékonyság maximalizálásának egy olyan ágazatban, ahol a kis létesítmények vannak 
túlsúlyban. Ez összhangban van a jelenlegi irányelv szövegével.

Módosítás 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:

„,és/vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m³-t, és a kemencénkénti 
beágyazási sűrűség meghaladja a 
300 kg/m³-t”;

„,és/vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m³-t”;

Or. es

Indokolás

A kemencében előállított kerámiából készült termékek sokfélesége miatt az energiaintenzitás a 
kerámiaipar különféle alágazataiban nagymértékben változik. Ezen iparág I. mellékletben 
szereplő meghatározásának kizárólag a tonnában kifejezett termelési kapacitás szerint 
történő felülvizsgálata nem veszi figyelembe a kerámiaipar említett alapvető sajátosságát. 
Ezért elengedhetetlenül szükséges az I. melléklet felülvizsgálata során megtartani a kg/m3-ben 
kifejezett, kemencénkénti beágyazási sűrűség említését.

Módosítás 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – ii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:

ii. a harmadik bekezdés a következő 
kifejezésekkel egészül ki:
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„,és/vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m³-t, és a kemencénkénti 
beágyazási sűrűség meghaladja a 
300 kg/m³-t”;

„,és/vagy ahol a kemence kapacitása 
meghaladja a 4 m³-t”;

Or. en

Módosítás 803
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – c pont – iii alpont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 3 kategória – új 2 bekezdés – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gipszszárításra vagy -kalcinálásra, illetve 
gipszkarton és más gipsztermékek 
előállítására használt létesítmények, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek.

Gipszszárításra vagy -kalcinálásra, illetve 
gipszkarton és más gipsztermékek, illetve
bármilyen helyettesítő építőipari termékek
előállítására használt létesítmények, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás az olyan építőipari termékek közötti tisztességtelen verseny elkerülését szolgálja, 
amelyekkel gipsztermékek helyettesíthetők, és így a kibocsátáskereskedelmi rendszer alá 
tartoznak.

Módosítás 804
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont – 1 oszlop
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 1 kategória – 6 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vagy reformálással 100 tonna/napot 
meghaladó gyártókapacitással

Or. de

Indokolás

A tagállamonkénti különböző értelmezések elkerülése érdekében a fogalommeghatározást a 
lehető legpontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás 805
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont – 1 oszlop
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 1 kategória – 7 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A tagállamonkénti különböző értelmezések elkerülése érdekében a fogalommeghatározást a 
lehető legpontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás 806
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 1 kategória – 7 sor – 1 oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása 
metán reformálásával vagy részleges 
oxidálásával 25 tonna/napot meghaladó 
gyártókapacitással

Or. en

Indokolás

A módosítás a technikai pontosítást célozza.

Módosítás 807
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 1 kategória – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Aktív szénbányákban előforduló metángáz 
(CH4), amely eredetileg a szénbányászati 
tevékenységek következtében képződött és 
a szén belső felületén adszorbeálódik, a 
szén porózus rétegeiben található szabad 
gázként, vagy a széntelepekkel határos 
kőzetrétegekben található szabad gázként.

Or. en

Indokolás

Az ezen ágazatból származó kibocsátás a 25 tagú EU metánkibocsátásának 7,5%-át teszi ki,
amely a 25 tagú EU-ban tapasztalt, üvegházhatást okozó gázkibocsátás 0,7%-ának felel meg.
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Módosítás 808
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 2 kategória – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
elkülönítése, szállítása és geológiai 
tárolása

Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
elkülönítése, szállítása és geológiai 
tárolása

Üvegházhatású gázoknak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények

Üvegházhatású gázoknak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények, ez 
alól kivételt képez a szénhidrogén 
harmadlagos kitermelése

Üvegházhatású gázoknak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek

Üvegházhatású gázoknak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek, ez alól kivételt képez a 
szénhidrogén harmadlagos kitermelése

Üvegházhatású gázok geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyek

Üvegházhatású gázok geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyek, ez 
alól kivételt képez a szénhidrogén 
harmadlagos kitermelése

Or. en

Módosítás 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 2 kategória

A Bizottság által javasolt szöveg

Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak
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elkülönítése, szállítása és geológiai 
tárolása
Üvegházhatású gázoknak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Üvegházhatású gázoknak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Üvegházhatású gázok geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyek

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Módosítás

Az szén-dioxid elkülönítése, szállítása és 
geológiai tárolása
A szén-dioxidnak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények

Szén-dioxid

A szén-dioxidnak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek

Szén-dioxid

A szén-dioxid geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv
értelmében engedélyezett tárolóhelyek

Szén-dioxid

Or. en

Indokolás

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 
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Módosítás 810
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új 2 kategória

A Bizottság által javasolt szöveg

Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak
elkülönítése, szállítása és geológiai 
tárolása
Üvegházhatású gázoknak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Üvegházhatású gázoknak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Üvegházhatású gázok geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyek

A II. mellékletben felsorolt valamennyi 
üvegházhatású gáz

Módosítás

Az szén-dioxid elkülönítése, szállítása és 
geológiai tárolása
A szén-dioxidnak szállítás és a(z) 
xxxx/xx/EK irányelv értelmében 
engedélyezett tárolóhelyen történő 
geológiai tárolás céljából való 
elkülönítésére használt létesítmények

Szén-dioxid

A szén-dioxidnak a(z) xxxx/xx/EK 
irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás 
céljából való szállítására használt 
csővezetékek

Szén-dioxid

A szén-dioxid geológiai tárolására 
szolgáló, a(z) xxxx/xx/EK irányelv 
értelmében engedélyezett tárolóhelyek

Szén-dioxid
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Or. en

Indokolás

A szén-dioxid elkülönítésére és tárolására szolgáló létesítmények általában szén-dioxidot 
bocsátanak ki. Az ellenőrzést nem kell szükségtelenül kiterjeszteni.

Módosítás 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 a pont (új)
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 4 kategória („Egyéb tevékenységek”) – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az „Egyéb tevékenységek” helyébe a 
következő szöveg lép:
Az alábbiak gyártására szolgáló 
létesítmények

a) faanyagból származó pép 
(cellulóz) vagy egyéb szálas 
anyagok, beleértve a 20 MW-ot 
meghaladó névleges bemenő 
hőteljesítményű 
tüzelőberendezéseket;
b) papír és karton 20 tonna/nap 
termelési kapacitáson felül, ahol 20 
MW-ot meghaladó névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezéseket
üzemeltetnek.

Or. en

Indokolás

Az I. mellékletben felsorolt összes ágazatban a létesítményeknek ugyanolyan bánásmódban 
kell részesülniük. A Bizottság csupán az újonnan hozzáadott kategóriák tekintetében javasolt 
módosításokat, azonban megfeledkezett arról, hogy az I. mellékletben már megjelölt ágazatok 
tekintetében is így járjon el. A módosítás sokkal inkább a villamosenergia-termelők
fogalommeghatározásához kapcsolódik, és a jelenlegi tagállami megközelítéseket is 
egyértelműen összehangolja.
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Módosítás 812
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 a pont (új) – 1 oszlop
2003/87/EK irányelv
I melléklet – táblázat – új kategória

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szöveg a következő 
tevékenységkategóriákkal egészül ki:
„Villamosenergia-igényes termelési 
eljárások
Klór, nátronlúg, kálilúg és alkoholátok
elektrolízissel való előállítása 
Hidrogén-fluorid (folysav) elektrolízissel 
való előállítása
Gázok levegőbontással való előállítása
Karbidvegyületek elektromos 
kemencékben való előállítása
Hidrogén-peroxid előállítása
Polikristályos szilícium előállítása
Poligranuláris szén és grafit előállítása”

Or. de

Módosítás 813
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. MELLÉKLET



AM\735438HU.doc 23/36 PE409.701v01-00

HU

A következményes kibocsátás 
kockázatának nagymértékben kitett 
energiaigényes ágazatok jegyzéke

Mész
Cement
Vas és acél
Kerámiatermékek
Vegyi anyagok
Agyag
Üveg
Cellulóz és papír”*

* Az irányelv elfogadása előtt valamennyi 
ágazatot a Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell meghatároznia.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy számos energiaigényes iparág ki van téve a következményes kibocsátás 
kockázatának. Másrészről azt is tisztázni kell, hogy mely ágazatok nincsenek kitéve a 
következményes kibocsátásnak, és melyek képesek továbbhárítani a költségeket. Ez vonatkozik 
például a finomító ágazatra is.

Módosítás 814
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. MELLÉKLET
A következményes kibocsátás 

kockázatának nagymértékben kitett 
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energiaigényes ágazatok jegyzéke
Cement
Kerámiatermékek
Vegyi anyagok
Agyag
Üveg
Vas és acél
Mész
Cellulóz és papír”*

* Az irányelv elfogadása előtt valamennyi 
ágazatot a Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell meghatároznia.

Or. en

Indokolás

A 3v. cikk (új) szerint bevezetett melléklet célja azon ágazatok felsorolása, amelyek 
nagymértékben ki vannak téve a következményes kibocsátás kockázatának.

Módosítás 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. MELLÉKLET
A következményes kibocsátás 
kockázatának nagymértékben kitett 
energiaigényes ágazatok jegyzéke
Vas és acél
Öntödei ipar
Cementgyártás
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Papíripar
Műtrágyagyártás
Nehéz vegyipari termékek és 
kőolajszármazékok
…*”

* Az irányelv elfogadása előtt valamennyi 
ágazatot a Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell meghatároznia

Or. pl

Indokolás

A 3w. cikk (új) alapján bevezetett mellékletnek a következményes kibocsátás komoly 
kockázatának kitett energiaigényes ágazatokat kell felsorolnia.

Módosítás 816
Irena Belohorská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. MELLÉKLET
A következményes kibocsátás 

kockázatának nagymértékben kitett 
energiaigényes ágazatok jegyzéke

Cement
Kerámiatermékek
Vegyi anyagok
Agyag
Üveg
Vas és acél
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Mész
Cellulóz és papír”*

* Az irányelv elfogadása előtt valamennyi 
ágazatot a Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell meghatároznia.

Or. en

Indokolás

A 3w. cikk (új) szerint bevezetett melléklet célja azon ágazatok felsorolása, amelyek 
nagymértékben ki vannak téve a következményes kibocsátás kockázatának.

Módosítás 817
Péter Olajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. melléklet
A nemzetközi megállapodás 

minimumkövetelményei
A következményes kibocsátás 
kockázatának nagymértékben kitett,
energiaigényes iparágakra kiterjedő 
nemzetközi megállapodásnak vagy az 
ilyen iparágakra vonatkozó
ágazatspecifikus nemzetközi 
megállapodásnak legalább a következő 
feltételeknek meg kell felelnie annak 
érdekében, hogy a létesítmények szintjén 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak 
az ilyen iparágak számára:
i. legalább a termelés 85%-ának kritikus 
tömegét képviselő országok részvétele,
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ii. egyenértékű CO2-kibocsátási célok,
iii. az összes részt vevő ország vagy az 
eltérő CO2-kibocsátási célértékekkel 
rendelkező országok által a közösségi 
rendszer hatálya alá tartozó ágazatokban 
bevezetett hasonló, de azonos hatású 
kibocsátáscsökkentési rendszerek,
iv. a versenyző anyagokra ugyanolyan 
korlátozásoknak kell vonatkozniuk,
figyelembe véve az életciklussal 
kapcsolatos szempontokat,
v. hatékony nemzetközi felügyeleti és 
ellenőrzési rendszer.”

Or. en

Indokolás

Ez a melléklet az olyan következményes kibocsátás kezelését célzó megfelelő intézkedések 
azonosítására összpontosít, amely bizonyos ágazatokban akár az 1b. mellékletben (új) 
megállapított feltételeknek megfelelő nemzetközi megállapodás megléte esetén is 
bekövetkezhet.

Módosítás 818
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. melléklet
Nemzetközi megállapodás szükséges 

feltételei
Az energiaigényes iparágakat magában 
foglaló nemzetközi szerződésnek vagy az 
ezen iparágakra vonatkozó egyedi 
nemzetközi ágazati megállapodásnak 
legalább a következő kritériumokat 
tiszteletben kell tartania annak érdekében, 
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hogy ezekben az iparágakban a 
létesítmények szintjén biztosítsák a 
tisztességes verseny feltételeit:
a) a termelés kritikus tömegét képviselő 
országok részvétele;
b) legkésőbb 2020-ban egyenértékű 
hatású egyenértékű CO2-kibocsátási célok 
minden részt vevő ország számára; és
c) a kibocsátások hatékony nemzetközi 
felügyeleti és ellenőrző rendszere.
Ezenkívül:
a) azokban az országokban, amelyekre 
nem vonatkoznak egyenértékű CO2-
kibocsátási célok, legkésőbb 2020-ig
egyenértékű hatásokkal járó 
intézkedéseket írnak elő azokra az 
ágazatokra vonatkozóan, amelyek az 
Európai Unióban a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartoznak; és
b) az Európai Unió intézkedéseket hajt 
végre annak érdekében, hogy a 
nemzetközi megállapodás hatálya alá nem 
tartozó országokból származó termékek 
importőreit belefoglalják; és
c) az energiaigényes iparágak által 
gyártott anyagokkal versengő anyagokat 
egyenértékű korlátozásoknak kell 
alárendelni,az életciklussal kapcsolatos 
szempontok figyelembevételével.”

Or. fr

Indokolás

Azokra a jelentős hatásokra tekintettel, amelyekkel egy nemzetközi megállapodás és annak 
végrehajtása jár, a jogi és gazdasági biztonság biztosításához alapvető fontosságú, hogy 
meghatározzák egy nemzetközi megállapodás által annak érdekében teljesítendő feltételeket, 
hogy biztosítsa az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének alárendelt ágazatokkal 
folytatott tisztességes verseny feltételeit.
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Módosítás 819
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. melléklet
A következményes kibocsátás 

korlátozására irányuló nemzetközi 
megállapodás minimumelemei

a) A következményes kibocsátás 
kockázatának nagymértékben kitett,
energiaigényes iparágakra kiterjedő 
nemzetközi megállapodásnak vagy az 
ilyen iparágakra vonatkozó 
ágazatspecifikus nemzetközi 
megállapodásnak legalább a következő 
feltételeknek meg kell felelnie annak 
érdekében, hogy a létesítmények szintjén 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak 
az ilyen iparágak számára:
i. a termelés kritikus tömegét képviselő 
országok részvétele; és
ii. az összes részt vevő ország számára 
előírt egyenértékű CO2-kibocsátási célok, 
amelyek legkésőbb 2020-ig egyenértékű
hatást érnek el; és
iii. hatékony nemzetközi felügyeleti és 
ellenőrzési rendszer.
b) Továbbá:
i. az eltérő CO2-kibocsátási célokkal 
rendelkező országokban legkésőbb 2020-ig
egyenértékű hatású intézkedéseket kell 
bevezetni azokban az ágazatokban, 
amelyek az Európai Unión belül a 
közösségi rendszer hatálya alá tartoznak;
ii. az EU-nak intézkedéseket kell hoznia 
annak érdekében, hogy az előírásokat a 
megállapodás hatálya alá nem tartozó 
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országokból származó importőrökre is 
kiterjessze.”

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásból és annak végrehajtásából eredő lényeges hatásokat tekintve 
alapvető fontosságú a jogi és gazdasági biztonság megteremtése azon szükséges 
követelmények pontos meghatározásához, amelyeknek egy ilyen nemzetközi megállapodás 
részét kell képezniük annak érdekében, hogy a közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszer alá 
tartozó ágazatok részére egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak.

Módosítás 820
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„Ia. melléklet
A következményes kibocsátás 

korlátozására irányuló nemzetközi 
megállapodás minimumelemei

a) A következményes kibocsátás 
kockázatának nagymértékben kitett 
energiaigényes iparágakra kiterjedő 
nemzetközi megállapodásnak vagy az ilyen 
iparágakra vonatkozó ágazatspecifikus 
nemzetközi megállapodásnak legalább a 
következő feltételeknek meg kell felelnie 
annak érdekében, hogy a létesítmények 
szintjén egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítsanak az ilyen iparágak számára:
i. a termelés kritikus tömegét képviselő 
országok részvétele; és
ii. az összes részt vevő ország számára előírt 
egyenértékű CO2-kibocsátási célok, amelyek 
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legkésőbb 2020-ig egyenértékű hatást érnek 
el; és
iii. hatékony nemzetközi felügyeleti és 
ellenőrzési rendszer.
b) Továbbá:
i. az eltérő CO2-kibocsátási célokkal 
rendelkező országokban legkésőbb 2020-ig 
egyenértékű hatású intézkedéseket kell 
bevezetni azokban az ágazatokban, 
amelyek az Európai Unión belül a 
közösségi rendszer hatálya alá tartoznak;
ii. az EU-nak intézkedéseket kell hoznia 
annak érdekében, hogy az előírásokat a 
megállapodás hatálya alá nem tartozó 
országokból származó importőrökre is 
kiterjessze.”

Or. en

Indokolás

A nemzetközi megállapodásból és annak végrehajtásából eredő lényeges hatásokat tekintve 
alapvető fontosságú a jogi és gazdasági biztonság megteremtése azon szükséges 
követelmények pontos meghatározásához, amelyeknek egy ilyen nemzetközi megállapodás 
részét kell képezniük annak érdekében, hogy a közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszer alá 
tartozó ágazatok részére egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak.

Módosítás 821
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„IIa. MELLÉKLET
A kibocsátási egységek százalékos 
arányának növekedését a tagállamok a 
10. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében árverés útján értékesítik a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
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növekedés célját szolgálva, valamint a 
kibocsátások csökkentése és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás érdekében

Tagállami 
részesedés

Belgium 10%

Bulgária 53%

Csehország 31%

Észtország 42%

Görögország 17%

Spanyolország 13%

Olaszország 2%

Ciprus 20%

Lettország 56%

Litvánia 46%

Luxemburg 10%

Magyarország 28%

Málta 23%

Lengyelország 39%

Portugália 16%

Románia 53%

Szlovénia 20%

Szlovákia 41%

Svédország 10%

Or. de
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Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy az éghajlat-változási politika keretében a tagállamok között 
szolidaritási mechanizmust vezessenek be. Az Európai Unióban a szolidaritást az olyan 
meglévő pénzügyi eszközökön keresztül gyakorolják, mint a strukturális alapok vagy a 
közösségi költségvetéshez való hozzájárulások. Ezenfelül a javaslat indítványozója támogatja 
az előadót azon célját tekintve, hogy az árverés útján történő értékesítésből befolyt 
pénzeszközök egy jelentős részét a harmadik országokban – különösen a fejlődő országokban 
– költsék el. Ez egy újabb ok arra, hogy miért nincs szükség a rendelkezésre.

Módosítás 822
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET 
A 2003/87/EK irányelv a következő IIa. 
melléklettel egészül ki:

törölve

IIa. MELLÉKLET
A kibocsátási egységek százalékos 
arányának növekedését a tagállamok a 
10. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében árverés útján értékesítik a 
Közösségen belüli szolidaritás és 
növekedés célját szolgálva, valamint a 
kibocsátások csökkentése és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás érdekében

Belgium 10%
Bulgária 53%
Csehország 31%
Észtország 42%
Görögország 17%
Spanyolország 13%
Olaszország 2%
Ciprus 20%
Lettország 56%
Litvánia 46%
Luxemburg 10%
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Magyarország 28%
Málta 23%
Lengyelország 39%
Portugália 16%
Románia 53%
Szlovénia 20%
Szlovákia 41%
Svédország 10%

Or. en

(A 10. cikkre vonatkozó 9. módosításhoz kapcsolódó módosítás)

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a kohéziós politikai kérdéseket bevonják az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe.

Módosítás 823
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„IIb. melléklet
Az árverés útján történő értékesítés elvei

1. elv
Ésszerű árképzés a kibocsátási 
árak/energiaárak tekintetében
2. elv
A terhek fokozatossága egy bizonyos 
időtartamon keresztül
3. elv
A következményes kibocsátás 
ellensúlyozása
4. elv
A kapcsolt energiatermelés támogatása
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5. elv
A kibocsátási célok „alacsonyabb 
kibocsátási értékek” meghatározásával 
való aláásása elleni védelem
6. elv
Minden joghoz meghatározott 
kötelezettségnek kell kapcsolódnia, így a 
kibocsátási egységekkel kapcsolatos
joghoz kötelező villamosenergia-
termelésnek kell kapcsolódnia
7. elv
Egyenlő versenyfeltételek, ami azt jelenti, 
hogy az árverés útján történő 
értékesítésben való részvételre jogosult 
egységeket egy adott országban található
üzemeltetőkre (hazai árverések) vagy 
legalább az azonos szén-dioxid-
kibocsátású országok egy csoportjára
korlátozzák
8. elv
Az árveréseken kiinduló ajánlati árként 
(legalacsonyabb kikiáltási ár) a 
kibocsátási jogok legalacsonyabb árának 
meghatározása, amely azonban 
fokozatosan emelkedik, azaz 2013-ban 
20 €/t CO2 összegről indul, évente 5 €
összeggel emelkedik, és 2020-ra eléri az
55 €/t CO2 összeget.
9. elv
Fokozatosan emelkedő büntetési díjként a 
kibocsátási jogok legmagasabb árának 
meghatározása, amely azonban 
fokozatosan emelkedik, azaz 2013-ban 
30 €/t CO2 összegről indul, évente 10 € 
összeggel emelkedik, és 2020-ra eléri a 
100 €/t CO2 összeget.”

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek kereskedelméből származó jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy az 
árak igen erős ingadozásnak vannak kitéve. Az ilyen erős változékonyság azt vonja maga 
után, hogy megnövekszik a beruházások kockázata, és ez jelentősen korlátozza a 
beruházásokkal kapcsolatos döntéseket, ami különösen károsan hathat az energiaágazatra, 
mivel annak igen nagy szüksége van a technológiai fejlesztésekre a kibocsátási célok
megvalósításához. Sürgősen olyan mechanizmusra van szükség, amely leszűkítené a 
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kibocsátáskereskedelmi rendszer lehetséges áringadozási tartományát, különösen az árverési 
időszak kezdeti szakaszában.
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