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Módosítás 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Határozatra irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság hátraütemezésre irányuló javaslata beavatkozást jelentene a korábban 
kialakított piaci mechanizmusokba, ami gyengíti az ETS kiszámíthatóságát és hitelességét. 
Továbbá a jelenlegi gazdasági idején elfogadhatatlan, hogy további energiaköltségekkel 
terheljük az európai polgárokat. A hátraütemezés egyúttal valós fenyegetést jelent
iparágainkra nézve is, amelyek már így is a globális versenyképesség hiányától szenvednek.

Módosítás 10
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
Cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA
a 2003/87/EK irányelvnek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei árverés útján történő 
értékesítésének időbeli ütemezésére 
vonatkozó rendelkezések pontosítása 
érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

törölve

Or. el

Indokolás

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének célja a kibocsátás csökkentése, nem pedig 
az árak kialakítása. Recesszió idején a Bizottság a napenergia-ipar és annak fogyasztói 
rovására közvetlen módon avatkozik be a piacba. Az egyesült királyságbeli Department of 
Energy and Climate Change (energiaügyi és éghajlatváltozással foglalkozó minisztérium) 
szerint a 900 Mt kibocsátási egység teljes megszüntetéséből keletkező bevételek aránytalan 
mértékben a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fognak származni. A GDP arányában 
számított terhelés magasabb lesz Bulgária, Észtország, Románia, Csehország, Szlovákia, 
Litvánia és Görögország esetében.

Módosítás 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
192. cikke (2) bekezdésére,

Or. en
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Indokolás

A piac működésének időbeni átütemezése jelentős befolyást gyakorol a tagállamok azon 
döntésére, hogy a különböző energiaforrások közül melyiket választják, ilyen módon arra is, 
hogy miként alakul a tagállamok általános energiaellátási szerkezete. Az EUMSZ 192. 
cikkének (2) bekezdését kell a megfelelő jogalapnak tekinteni.

Módosítás 12
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikkének (4) bekezdése nem 
rögzíti azt, hogy az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek árverésre 
bocsátandó mennyiségét egy adott 
kereskedési időszak során hogyan kell 
elosztani.

törölve

Or. el

Módosítás 13
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv 10. cikkének (4) bekezdése nem 
rögzíti azt, hogy az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek árverésre 
bocsátandó mennyiségét egy adott 
kereskedési időszak során hogyan kell 
elosztani.

irányelv 10. cikkének (4) bekezdése nem 
rögzíti azt, hogy az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységeinek árverésre 
bocsátandó mennyiségét egy adott 
kereskedési időszak során hogyan kell 
elosztani. A 2003/87/EK irányelv 9. cikke 
előírja, hogy a kibocsátási egységek 
mennyiségét a tagállamok által kiadott 
kibocsátási egységek átlagos évi teljes 
mennyiségéhez viszonyítva 1,74%-os 
lineáris tényező szerint kell csökkenteni;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy helyreállítsuk az ETS mint piacalapú rendszer hitelességét, világossá 
kell tenni, hogy a hátraütemezés bármely formája csupán egyszeri és rendkívüli intézkedés 
lehet.

Módosítás 14
Holger Krahmer

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1999/468/EK tanácsi határozat 2. 
cikke b) pontjának megfelelően a 
szabályozási bizottsági eljárás csak az 
alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú 
rendelkezéseinek megváltoztatására 
alkalmazható. A 2003/87/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság éves 
szinten határozza meg a kibocsátási 
egységek közösségi szintű abszolút 
mennyiségét. A Bizottság nem rendelkezik 
mérlegelési jogkörrel a kibocsátási 
egységek abszolút mennyiségét illetően. A 
2003/87/EK irányelv 10. cikke előírja, 
hogy a kibocsátási egységek árverezésére 
a 2003/87/EK irányelv 9. cikkében előírt 
eljárás keretében megállapított abszolút 
mennyiség alapján kerül sor. Az 
árverezési folyamat az irányelv nem 
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alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányul. A Bizottság arra 
vonatkozó javaslata, hogy módosítsák a 
2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdése első albekezdésének utolsó 
mondatát – nevezetesen a 2013–2020 
közötti időszakban elárverezendő 
kibocsátás-kereskedelmi egységek éves 
mennyiségére vonatkozó megfelelő 
kiigazítások megállapítását – lényegében 
beavatkozást jelentene a 2003/87/EK 
irányelv 9. cikkében meghatározott 
alapvető követelményekbe. Ilyen 
beavatkozások megállapítására csupán 
rendes jogalkotási eljárás keretében van 
lehetőség, és azok nem tekinthetők az 
alap-jogiaktus nem alapvető fontosságú 
kiigazításának. Ezért ilyen kiigazításokról 
nem lehet komitológiai eljárás 
(ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás) keretében határozni, 
ahogy azt a Bizottság javasolja; esetükben 
az Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott, a Bizottság javaslatán alapuló 
jogalkotási aktusra van szükség.

Or. en

Indokolás

Az ütemezés bármiféle módosítása – a tanúsítványárakra gyakorolt potenciális hatása miatt –
az alap-jogiaktus lényegi változtatását jelentené, amint az az 1031/2010/EU rendelet 
módosítására irányuló arányos hatásvizsgálatban foglalt elemzésben is szerepel.

Módosítás 15
Holger Krahmer

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2003/87/EK irányelv céljára
emlékeztet, miszerint az európai 
kibocsátás-kereskedelmi rendszert annak 
érdekében hozták létre, hogy előmozdítsák 
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az üvegházhatású gázkibocsátások 
költséghatékony és gazdasági szempontból 
eredményes módon történő csökkentését.

Or. en

Indokolás

A fix összkvótás kereskedelmi rendszer garantálja az adott kibocsátás-csökkentési célok 
költséghatékony módon történő elérését. A kibocsátások csökkentését a felső határ, nem pedig 
az ár garantálja.

Módosítás 16
Holger Krahmer

Határozatra irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság „Erősebb európai ipart a 
növekedés és a gazdasági fellendülés 
érdekében” című közleményében 
(COM(2012)0582) arra emlékeztet, hogy 
„napjainkban egyre fontosabb a 
megfizethető és megbízható energia- és 
nyersanyagellátás, mivel számos 
iparágban ezek teszik ki a költségek 
jelentős részét”, míg „az európai ipar 
átlagosan magasabb árakkal szembesül, 
mint más fejlett gazdaságok, például az 
Egyesült Államok, Kanada, Mexikó vagy 
Korea ipara, és ez az árkülönbség csak 
tovább nőtt az elmúlt évtized során”. E 
közlemény végezetül megállapítja, hogy „a
jövőbeli energiapolitikák 
meghatározásakor gondosan meg kell 
vizsgálni, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiaárakra Európában”.

Or. en

Indokolás

A fix összkvótás kereskedelmi rendszer garantálja az adott kibocsátás-csökkentési célok 
költséghatékony módon történő elérését. A kibocsátások csökkentését a felső határ, nem pedig 



AM\922728HU.doc 9/25 PE502.103v01-00

HU

az ár garantálja. A magas árak csak gazdasági torzulásokhoz vezetnek, és veszélyeztetik az 
európai ipar versenyképességét.

Módosítás 17
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy a piac 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében – kivételes körülmények 
fennállása esetén – a 2003/87/EK irányelv 
10. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
módosítsa az árverések ütemezését.

törölve

Or. el

Indokolás

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének célja a kibocsátás csökkentése, nem pedig 
az árak kialakítása. Recesszió idején a Bizottság a napenergia-ipar és annak fogyasztói 
rovására közvetlen módon avatkozik be a piacba. Az egyesült királyságbeli Department of 
Energy and Climate Change (energiaügyi és éghajlatváltozással foglalkozó minisztérium) 
szerint a 900 Mt kibocsátási egység teljes megszüntetéséből keletkező bevételek aránytalan 
mértékben a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fognak származni. A GDP arányában 
számított terhelés magasabb lesz Bulgária, Észtország, Románia, Csehország, Szlovákia, 
Litvánia és Görögország esetében.

Módosítás 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottság a piac 
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lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében –
kivételes körülmények fennállása esetén –
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően módosítsa az 
árverések ütemezését.

megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a 2003/87/EK irányelv 10. cikke 
(4) bekezdésének megfelelően nem 
módosítja az árverések ütemezését.

Or. en

Indokolás

Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy 
előmozdítsák az üvegházhatású gázkibocsátások költséghatékony és gazdasági szempontból 
eredményes módon történő csökkentését. Az árverések jelenlegi ütemezése kiszámíthatóságot 
eredményez, és garantálja a szén-dioxid-csökkentési célok 2020-ig történő elérését. Az 
árverések ütemezésének bármiféle módosítása a piacok megfelelő működésének súlyos 
torzulásához vezetne, ezáltal pedig ellentétes lenne a piaci alapú ETS-szabályokkal.

Módosítás 19
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében –
kivételes körülmények fennállása esetén –
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően módosítsa az 
árverések ütemezését.

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében –
kivételes körülmények fennállása esetén –
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően módosítsa az 
árverések ütemezését, feltéve, ha egy ilyen 
beavatkozás hatásvizsgálattal igazolható, 
amely alapján fennáll annak veszélye, 
hogy az Unió nem éri el célját, miszerint 
az uniós rendszer keretében 2020-ig a 
2005-ben mért kibocsátási szintekhez 
képest 21%-kal csökkenti a 
kibocsátásokat, és amely alapján 
valószínűsíthető, hogy a beavatkozás nem 
jár jelentős hatással a 
kibocsátásáthelyezés tekintetében. A 
Bizottság számára legfeljebb egyetlen 
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ilyen jellegű módosítást kell lehetővé 
tenni, és azt is csupán a 2013. január 1-
jén kezdődő nyolcéves időszak során.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy helyreállítsuk az ETS mint piacalapú rendszer hitelességét, világossá 
kell tenni, hogy a hátraütemezés bármely formája csupán egyszeri és rendkívüli intézkedés 
lehet.

Módosítás 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében –
kivételes körülmények fennállása esetén –
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően módosítsa az 
árverések ütemezését.

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő 
működésének biztosítása és a túlzott 
mértékű áringadozások megelőzése 
érdekében – kivételes körülmények 
fennállása esetén – a 2003/87/EK irányelv 
10. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
módosítsa az árverések ütemezését.

Or. en

Módosítás 21
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a Bizottság úgy határoz, 
hogy ideiglenesen visszatart bizonyos 
számú kibocsátási egységet, ez esetben 
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biztosítania kell, hogy e kibocsátási 
egységeket a későbbiekben lineáris módon 
ismételten bevezessék a piacra, az adott 
piaci beavatkozás időpontját követő évtől 
kezdődően.

Or. en

Indokolás

Annak „elméleti” szándéka, hogy az első három évben visszatartsanak bizonyos számú 
kibocsátási egységet, az utolsó két évben pedig ismételten bevezessék őket a piacra, ellentétes 
lenne a 9. cikk rendelkezéseivel. Ezért szükség van legalább annak tisztázására, hogy a 
lineáris csökkentés a beavatkozás után is folytatódik majd.

Módosítás 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2020-ig kitűzött kibocsátás-
csökkentési célok elérése bármilyen áron 
– akár tanúsítványonként 0 euróért is –
megvalósul majd a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer általános felső 
határát képviselő kibocsátási egységek 
korlátozott száma miatt.

Or. en

Indokolás

A fix összkvótás kereskedelmi rendszer garantálja az adott kibocsátás-csökkentési célok 
költséghatékony módon történő elérését. A kibocsátások csökkentését a felső határ, nem pedig 
az ár garantálja.

Módosítás 23
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezért a 2003/87/EK irányelvet ennek 
megfelelően módosítani kell,

törölve

Or. el

Indokolás

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének célja a kibocsátás csökkentése, nem pedig 
az árak kialakítása. Recesszió idején a Bizottság a napenergia-ipar és annak fogyasztói 
rovására közvetlen módon avatkozik be a piacba. Az egyesült királyságbeli Department of 
Energy and Climate Change (energiaügyi és éghajlatváltozással foglalkozó minisztérium) 
szerint a 900 Mt kibocsátási egység teljes megszüntetéséből keletkező bevételek aránytalan 
mértékben a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fognak származni. A GDP arányában 
számított terhelés magasabb lesz Bulgária, Észtország, Románia, Csehország, Szlovákia, 
Litvánia és Görögország esetében.

Módosítás 24
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 2003/87/EK irányelv e módosításán 
felül a Bizottság a kibocsátási egységek 
kiosztásával kapcsolatos dinamikusabb 
megközelítés érvényesítésére vonatkozó 
javaslatokat is foglaljon bele a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer következő 
felülvizsgálatába. E megközelítésnek 
aktuális termelési tényezőkön kell 
alapulnia, nem pedig korábbi referencia-
időszakokon, amelyek bizonyítottan 
képtelenek elősegíteni, hogy az ETS a 
gazdasági fellendülés és hanyatlás egyes 
szakaszaihoz megfelelően tudjon
alkalmazkodni. Az előírt abszolút 
csökkentéseknek a teljes időszak során 
való biztosítása mellett a kiosztási 
rendszernek utólagos kiigazításokat is 
lehetővé kell tennie annak érdekében, 
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hogy elkerülhetővé váljanak a Bizottság 
további, például a túlzott mértékű 
egységkiosztás és az indokolatlan 
egységhiány hatásainak mérséklése
céljából történő beavatkozásai.

Or. en

Indokolás

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Módosítás 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ahhoz, hogy az Európai Tanács által 
az üvegházhatású gázkibocsátásokra 
vonatkozóan kitűzött, 2050-ig elérendő 
80–95%-os csökkentést következetesen 
költséghatékony pályán tudjuk 
megvalósítani, szükség van a 2003/87/EK 
irányelvben előírt lineáris tényező 
kiigazítására.

Or. en

Módosítás 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tanúsítványok potenciálisan 
magasabb árának fényében fontolóra kell 
venni egyrészről az „Iránymutatás az 
üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
2012 utáni kereskedelmi rendszerének 
kontextusában hozott egyes állami 
támogatási intézkedésekhez” című 
dokumentum (SWD(2012) 130 final, 
SWD(2012) 131 final) (közvetett 
kibocsátások), másrészről pedig az 
Európai Parlament és a Tanács 2009. 
április 23-i 2009/29/EK irányelvének 10a. 
cikke (14)–(17) bekezdésében foglalt 
kritériumok felülvizsgálatát, tekintettel a 
kibocsátásáthelyezés és az ágazatok 
közötti verseny torzulásának kockázatára.

Or. en

Indokolás

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Módosítás 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(3a) A piac megfelelő működésének 
fenntartásához a Bizottság – adott esetben 
– tegyen javaslatot tartós strukturális 
megoldásokra, különösen az 
üvegházhatású gázok 2013–2020 közötti 
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időszakban elárverezendő kibocsátási 
egységei mennyiségének megállapítása 
érdekében, azzal a céllal, hogy a javasolt 
aktus 2014 júniusában hatályba lépjen.

Or. en

Módosítás 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Szem előtt tartva annak 
szükségességét, hogy fenntartsák a 
rendszer ösztönzőit, illetve azt még 
hatékonyabbá tegyék, valamint hogy 
visszaállítsák az éghajlat-változási csomag 
elfogadása idején kilátásba helyezett célt, 
1,4 milliárd kibocsátási egység tartós 
kivonására van szükség a 2015, 2016 és 
2017-re előirányzott árverésekből.

Or. en

Módosítás 29
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk törölve
A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése a 
következő mondattal egészül ki:

„A Bizottság a piac megfelelő 
működésének biztosítása 
érdekében adott esetben 
módosítja az egyes időszakokon 
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belül az árverések ütemezését.”

Or. el

Indokolás

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének célja a kibocsátás csökkentése, nem pedig 
az árak kialakítása. Recesszió idején a Bizottság a napenergia-ipar és annak fogyasztói 
rovására közvetlen módon avatkozik be a piacba. Az egyesült királyságbeli Department of 
Energy and Climate Change (energiaügyi és éghajlatváltozással foglalkozó minisztérium) 
szerint a 900 Mt kibocsátási egység teljes megszüntetéséből keletkező bevételek aránytalan 
mértékben a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fognak származni. A GDP arányában 
számított terhelés magasabb lesz Bulgária, Észtország, Románia, Csehország, Szlovákia, 
Litvánia és Görögország esetében.

Módosítás 30
Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2014-től kezdődően a lineáris 
csökkentési tényező 3,9%.”

Or. en

Módosítás 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2014-től kezdődően a lineáris 
csökkentési tényező 2,5%.”

Or. en

Módosítás 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – -1a bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A (10) cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdéstől való egyszeri 
eltérésként összesen 1,4 milliárd 
kibocsátási egységet tartósan kivonnak a 
2015, 2016 és 2017-ben árverésre szánt 
kibocsátási egységek közül, a (2b) 
bekezdésben foglaltak alapján.”

Or. en

Módosítás 33
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése a 
következő mondattal egészül ki:

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése a 
következő mondatokkal egészül ki:
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Or. en

Módosítás 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő működésének 
biztosítása érdekében adott esetben
módosítja az egyes időszakokon belül az 
árverések ütemezését.

A Bizottság a piac megfelelő működésének 
biztosítása érdekében nem módosítja az 
egyes időszakokon belül az árverések 
ütemezését.

Or. en

Indokolás

Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy 
előmozdítsák az üvegházhatású gázkibocsátások költséghatékony és gazdasági szempontból 
eredményes módon történő csökkentését. Az árverések jelenlegi ütemezése kiszámíthatóságot 
eredményez, és garantálja a szén-dioxid-csökkentési célok 2020-ig történő elérését. Az 
árverések ütemezésének bármiféle módosítása a piacok megfelelő működésének súlyos 
torzulásához vezetne, ezáltal pedig ellentétes lenne a piaci alapú ETS-szabályokkal.

Módosítás 35
Romana Jordan

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében adott 
esetben módosítja az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezését.

Amennyiben a hatásvizsgálat azt mutatja, 
hogy az Unió nem a megfelelő úton halad 
ahhoz, hogy 2020-ig elérje a kibocsátások 
csökkentését az uniós rendszeren belül –
amint azt a szóban forgó irányelv is 
előírja –, valamint hogy a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
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kockázatának kitett létesítményekre 
gyakorolt hatás korlátozott, a Bizottság 
adott esetben módosíthatja a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett, 2013. január 1-jén 
kezdődő időszak esetében az árverések 
ütemezését, mégpedig legfeljebb 900 
millió kibocsátási egység vonatkozásában. 
Amennyiben a Bizottság bizonyos 
mennyiségű kibocsátási egység 
visszatartására tesz javaslatot, 
gondoskodni kell arról, hogy e kibocsátási 
egységeket lineáris módon ismételten 
bevezessék. A Bizottság legfeljebb egyetlen 
ilyen jellegű módosítást hajthat végre.

Or. en

Módosítás 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő működésének 
biztosítása érdekében adott esetben 
módosítja az egyes időszakokon belül az 
árverések ütemezését.

A Bizottság a piac megfelelő működésének 
biztosítása érdekében rendkívüli 
körülmények esetén javasolhatja a 13. 
cikk (1) bekezdésében említett, 2013. 
január 1-jén kezdődő időszakon belül az 
árverések ütemezésének módosítását. A 
Bizottság legfeljebb egyetlen ilyen jellegű 
módosításra tehet javaslatot.

Az árverések kiszámíthatóságának 
biztosítása érdekében – különös tekintettel 
a kibocsátási egységek becsült 
mennyiségére a 10. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően – bármiféle módosítás, így 
többek között az elárverezendő kibocsátási 
egységek mennyiségének vagy 
mennyiségük egy részének csökkentése, 
szigorúan tilos.
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Or. en

Indokolás

Az árverések jogi keretének megbízhatósága, illetve kiszámíthatóságuk garantálása, a 
befektetők részéről pedig az EU ETS piaci alapú működésébe – különösen ami a kibocsátási 
egységek rendelkezésre álló, árverésre szánt mennyiségét illeti – vetett bizalom biztosítása 
érdekében az elárverezendő kibocsátási egységek mennyiségének vagy mennyiségük egy 
részének bármiféle módosítását szigorúan meg kell tiltani. Az ütemezést érintő mindennemű 
beavatkozás pusztán „technikai” jellegű lehet.

Módosítás 37
Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében adott 
esetben módosítja az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezését.

Amennyiben rendkívüli körülmények az 
EU ETS teljes harmadik időszaka során 
megkövetelik az árverések ütemezéséhez 
fűződő egyszeri beavatkozást, a 
tagállamok haladéktalanul pénzügyi 
intézkedéseket fogadnak el annak 
érdekében, hogy ellensúlyozzák a 
kibocsátásáthelyezésben érintett 
ágazatokra háruló, a villamosenergia-
árakban megjelenő rövid és középtávú 
közvetett költségeket, amelyek egy ilyen 
beavatkozásból fakadnak. E pénzügyi 
intézkedéseknek összhangban kell állniuk 
az állami támogatás e területre érvényes 
szabályaival.

Or. en

Indokolás

A becslések szerint (Reuters Point Carbon, 2012. november 14.) a hátraütemezés több mint 
1,2 milliárd eurónyi vagy éves szinten 3%-os villamosenergia-áremelést idézne elő az 
elkövetkező 3 évben a legnagyobb európai energiafelhasználók tekintetében. Kimondottan 
fontos, hogy egy ilyen rendkívüli beavatkozás hipotézisét olyan megfelelő intézkedésekkel 
ellensúlyozzák uniós és nemzeti szinten egyaránt, amelyek képesek semlegesíteni a 
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kibocsátásáthelyezésben érintett ágazatokra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, hiszen ezen 
ágazatok jelenleg is küzdenek versenyképességük megőrzéséért.

Módosítás 38
Elisabetta Gardini

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében adott 
esetben módosítja az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezését.

Amennyiben rendkívüli körülmények az 
EU ETS teljes harmadik időszaka során 
megkövetelik az árverések ütemezéséhez 
fűződő egyszeri beavatkozást, a 
tagállamok haladéktalanul pénzügyi 
intézkedéseket fogadnak el annak 
érdekében, hogy ellensúlyozzák a 
kibocsátásáthelyezésben érintett 
ágazatokra háruló, a villamosenergia-
árakban megjelenő rövid és középtávú 
közvetett költségeket, amelyek egy ilyen 
beavatkozásból fakadnak. E pénzügyi 
intézkedéseknek összhangban kell állniuk 
az állami támogatás e területre érvényes 
szabályaival.

Or. en

Indokolás

Az eddigi becslések szerint (Reuters Point Carbon, 2012. november 14.) a hátraütemezés több 
mint 1,2 milliárd eurónyi vagy éves szinten 3%-os villamosenergia-áremelést idézne elő az 
elkövetkező 3 évben a legnagyobb európai energiafelhasználók tekintetében. A jelenlegi 
európai gazdasági recesszió időszakában rendkívül fontos, hogy a szén-dioxid-kibocsátási 
egységeket érintő hátraütemezés hipotézisét kellőképpen ellensúlyozzák olyan megfelelő 
intézkedésekkel, amelyek képesek semlegesíteni a kibocsátásáthelyezésben érintett iparágakra 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.

Módosítás 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az árverések kiszámíthatóságának 
biztosítása érdekében – különös tekintettel 
a kibocsátási egységek becsült 
mennyiségére a 10. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően – bármiféle módosításhoz, így 
többek között az elárverezendő kibocsátási 
egységek mennyiségének vagy 
mennyiségük egy részének csökkentéséhez 
egyhangúságra van szükség valamennyi 
tagállam körében.”

Or. en

Indokolás

A 2008. decemberi Európai Tanács szerint a kibocsátási egységek uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszer keretében történő elárverezéséből származó bevételek felhasználásáról 
a tagállamok határoznak saját alkotmányos és költségvetési követelményeiknek megfelelően. 
Következésképpen az árverések ütemezésének minden olyan változtatását, amely kihat a 
tagállamok árverés útján szerzett bevételeire, valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyásával 
kell elfogadni.

Módosítás 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 b bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Mindennemű módosítást 
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hatásvizsgálatnak kell kísérnie, amely az 
adott módosításnak a tagállamok 
árverésből származó bevételeire gyakorolt 
hatásával foglalkozik.
Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
módosítás valamely tagállamban a 2013. 
évi árverési bevételek csökkenéséhez vezet, 
azt követően pedig miden évben egészen 
2020-ig, a Bizottság kompenzációs 
intézkedésekre tesz javaslatot, amelyek 
minimálisra csökkentik a tagállamok 
árverésből származó bevételére gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokat.”

Or. en

Indokolás

Azt ETS-irányelv 10. cikkének (3) bekezdése szerint a kibocsátási egységek elárverezéséből 
származó bevételek 50%-ának egy részét olyan fellépések finanszírozására kell fordítani, 
amelyek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az ahhoz való alkalmazkodásra 
irányulnak a fejlődő országokban. Annak érdekében, hogy a tagállamok teljesíteni tudják 
kötelezettségvállalásaikat, ebből kifolyólag pedig eleget tegyenek az uniós éghajlat-változási 
támogatáshoz fűződő nemzetközi elvárásoknak, az árverések ütemezésének módosításai nem 
vezethetnek a tagállamok árverésből származó bevételeinek csökkenéséhez.

Módosítás 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Minden olyan módosítás, amely 
korlátozza a 2013-ban vagy 2020-ig 
bezárólag bármely azt követő évben 
árverésre szánt kibocsátási egységek 
mennyiségét, a IIA. mellékletben foglalt 
tagállamok esetében nem alkalmazandó.”
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Or. en

Indokolás

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Módosítás 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 d bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Minden olyan módosítás, amely 
korlátozza a 2013-ban vagy 2020-ig 
bezárólag bármely azt követő évben 
árverésre szánt kibocsátási egységek 
mennyiségét, a IIB. mellékletben foglalt 
tagállamok esetében nem alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


