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Módosítás 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja az 
Európai Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 22
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat
törölve

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)

Or. el

Indokolás

A kibocsátáskereskedelmi rendszer célja a kibocsátáscsökkentés, nem pedig a kibocsátás 
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beárazása. Recesszió idején a Bizottság közvetlenül beavatkozik a piacon a napenergia-ipar 
és a fogyasztók rovására. Az Egyesült Királyság energiaügyi- és éghajlat-változási 
minisztériuma szerint a 900 millió tonna kibocsátási egység teljes visszatartásából származó 
bevétel aránytalanul a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fog érkezni. A GDP 
százalékában kifejezett költségek Bulgáriában, Észtországban, Romániában, a Cseh
Köztársaságban, Szlovákiában, Litvániában és Görögországban magasabbak lesznek.

Módosítás 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

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

a 2003/87/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről

Or. it

Módosítás 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

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

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei árverés útján történő 
értékesítésének időbeli ütemezésére 
vonatkozó rendelkezések pontosításáról és 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló 
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2003/87/EK irányelv módosításáról

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Határozatra irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az Európai Unió – elsősorban az 
Európát 2008 óta sújtó gazdasági válság 
következtében – az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagban 
meghatározott célkitűzéseknek 
megfelelően csökkenti a szén-dioxid 
kibocsátását.

Or. it

Módosítás 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Határozatra irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az Európai Tanács 2013. május 22-i 
következtetéseiben megállapítja, hogy az 
Unió energiapolitikájának elfogadható és 
versenyképes áron, valamint biztonságos 
és fenntartható módon garantálnia kell a 
háztartások és a vállalkozások számára az 
ellátás biztonságát.

Or. en
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Módosítás 27
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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(1) A 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv által 
létrehozott, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszere (EU ETS) 
egyértelmű szerkezeti hiányosságokat 
mutat: egyrészt nem akadályozta meg, sőt 
inkább elősegítette a 
kibocsátásáthelyezést, másrészt növelte az 
energiaköltségeket azon ETS-
ágazatokban, amelyek nem vették igénybe 
a kibocsátásáthelyezést.
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Or. it

Módosítás 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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.

(1) A 2003/87/EK irányelv1 nem rögzíti 
azt, hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek árverésre 
bocsátandó mennyiségét a kereskedési 
időszakok során hogyan kell elosztani.

____________
1 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 30
Jean-Pierre Audy

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 

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, több alkalommal, 
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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. 

legutóbb a 2009. április 23-i 2009/29/EK 
irányelvvel1 módosított, 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. 
____________
1 HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

Or. fr

Módosítás 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2011 végére 955 millió 
kibocsátásiegység-többlet halmozódott fel. 
Ez a felesleg tovább fog nőni, ha nem 
születnek az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszert érintő strukturális intézkedések.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kibocsátási egységek iránt a 
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gazdasági válság és a kibocsátásáthelyezés 
miatt bekövetkező keresletcsökkenés a
kibocsátási egységek piaci értékének 
jelentős csökkenését eredményezte. Az EU 
ETS – paradox módon – csak így képes 
elérni a 2003/87/EK irányelv 1. cikkének 
(1) bekezdésében szereplő, „az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
költséghatékony és gazdaságilag 
eredményes csökkentésének” ösztönzésére 
irányuló célkitűzést. Könnyen 
megjósolható, hogy ha az EU gazdasága 
növekedni kezd, a szén-dioxid-kibocsátás, 
és ezáltal az egységek piaci értéke is 
növekedni fog.

Or. it

Módosítás 33
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2003/87/EK irányelv 1. cikke 
megállapítja, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer célja az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
költséghatékony és gazdaságilag
eredményes csökkentésének ösztönzése.

Or. en

Módosítás 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kibocsátásiegység-többlet ilyen 
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jelentős felhalmozódása az eredetileg 
tervezetthez képest alacsonyabb 
szénárakhoz vezet, ami kevésbé ösztönzi a 
szénszegény technológiákba történő 
beruházásokat, ugyanakkor egyre inkább 
fennáll az intenzív szénfelhasználású 
infrastruktúrák rögzülésének a kockázata.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság a 2003/87/EK irányelvvel 
összhangban 2012 novemberében jelentést 
nyújtott be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a szén-dioxid-piac 
működéséről. A jelentés megállapította, 
hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer csökkenti a kibocsátást, 
ugyanakkor az, hogy ez a csökkenés 
képes-e ösztönözni a költséghatékony 
széntelenítést, a piaci kínálat és kereslet 
nagy és egyre növekvő 
kiegyensúlyozatlansága miatt 
megkérdőjelezhető. A jelentés ezenkívül 
meghatározott számos olyan lehetséges 
strukturális intézkedést, amelyeket e 
kiegyensúlyozatlan helyzet kezelése 
érdekében célszerű lenne bevezetni.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).
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Módosítás 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer tehát természeténél fogva 
működésképtelennek bizonyult, és ezért a 
jelenlegi kereskedési ciklus végén, azaz 
2020-ban hatályon kívül kell helyezni, 
figyelembe véve azt is, hogy várhatóan 
szintén 2020-ban lép hatályba az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezményének részeként aláírt új 
globális megállapodás.

Or. it

Módosítás 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 
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eljárás keretében megállapított abszolút 
mennyiség alapján kerül sor. Az 
árverezési folyamat az irányelv nem 
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 
kibocsátáskereskedelmi 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Emlékeztetni kell a 2003/87/EK 
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irányelv 1. cikkében meghatározott célra, 
miszerint az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszert annak érdekében hozták létre, 
hogy előmozdítsa az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának költséghatékony és 
gazdasági szempontból eredményes 
módon történő csökkentését.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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”1 című közleményében 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”, következésképpen a 
közlemény végezetül megállapítja, hogy „a 
jövőbeli energiapolitikák 
meghatározásakor gondosan meg kell 
vizsgálni, hogy milyen hatást gyakorolnak 
az energiaárakra Európában”.
___________
1 COM(2012)0582
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Or. en

Indokolás

A fix összkvótás kereskedelmi rendszer garantálja az adott kibocsátáscsökkentési célok 
költséghatékony módon történő elérését. A kibocsátások csökkentését a felső határ, nem pedig 
az ár garantálja. A magas árak csak gazdasági torzulásokhoz vezetnek, és veszélyeztetik az 
európai ipar versenyképességét.

Módosítás 40
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

Az ETS célja a kibocsátáscsökkentés, nem pedig a kibocsátás beárazása. Recesszió idején a 
Bizottság közvetlenül avatkozik be a piacon a napenergia-ipar és a fogyasztók rovására. Az 
Egyesült Királyság energiaügyi- és éghajlat-változási minisztériuma szerint a 900 millió 
tonna kibocsátási egység teljes visszatartásából származó bevétel aránytalanul a 
gazdaságilag gyengébb tagállamokból fog érkezni. A GDP százalékában kifejezett költségek 
Bulgáriában, Észtországban, Romániában, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, 
Litvániában és Görögországban magasabbak lesznek.

Módosítás 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Határozatra irányuló javaslat
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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. it

Módosítás 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy előmozdítsa az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 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.
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Módosítás 43
Jean-Pierre Audy

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 érdekében célszerű 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetősége van arra, hogy – kivételes 
körülmények fennállása esetén – a 
2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően módosítsa az 
árverések ütemezését. A piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság megvizsgálja az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységeinek 
Európai Unión belüli kereskedelmi 
rendszerét felügyelő független szerv 
létrehozásának lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 44
Karl-Heinz Florenz

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 hogy egy 
ilyen beavatkozás hatásvizsgálattal 
igazolható, amely kimutatja, hogy a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett ágazatokra gyakorolt 
hatás korlátozott. A Bizottság számára 
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lehetővé kell tenni, hogy legfeljebb egy 
ilyen módosítást végrehajthasson, és 
kizárólag a 2013. január 1-jével kezdődő 
nyolcéves időszak során.
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés nagy kihívást 
jelent, különösen az energiaintenzív 
iparágak számára. Ezért szükség van a 
szénszegény technológiákat alkalmazó 
demonstrációs projektek aktív 
támogatására. Ennek érdekében az 
árverezés ütemezésének kiigazítása 
lehetőséget teremt ilyen támogatások 
kezdeményezésére. A szénszegény 
technológiák támogatásával kapcsolatos 
tapasztalatok gyűjtése a NER 300-on 
keresztül már zajlik. Az ilyen 
támogatásokat a 2030-ig tartó időszakra 
szóló éghajlat- és energiapolitika 
keretében továbbra is biztosítani és 
növelni kell, az áttörést jelentő 
technológiák esetében is.

Or. en

Indokolás

Az ütemezés elfogadása esetén a „hátraütemezett” kibocsátási egységeket arra fogják 
használni, hogy – egy ipari innovációs alap létrehozásával – segítsék az energiaintenzív 
iparágakat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében. Ez a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
létrehozásáról szóló irányelv értelmében már létező NER 300 projekt keretein belül fog 
megvalósulni. Az említett alap kibocsátási egységeit megjelölik, és azok később sem lesznek 
elkülöníthetőek.

Módosítás 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

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

működésének biztosítása érdekében –
kivételes körülmények fennállása esetén –
a 2003/87/EK irányelvnek megfelelően 
módosítsa az árverések ütemezését.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 46
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2003/87/EK irányelv szerinti 
kibocsátáscsökkentést a 
kibocsátásiegység-kínálatra vonatkozó 
kvóta garantálja, amely úgy van beállítva, 
hogy – a szénártól függetlenül – évente 
1,74%-kal csökken.

Or. en

Módosítás 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 48
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az így módosított ütemezés által 
érintett kibocsátási egységeket stratégiai 
tartalékba kell helyezni az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
stabilitásának javítása érdekében, 
valamint a szénszegény gazdaságra való 
átálláshoz szükséges munkavállalói 
készségek fejlesztésének, illetve a 
munkavállalók átképzésének támogatása 
céljából. Ennek érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács által a jövőben 
elfogadott strukturális intézkedések 
gondoskodnak e tartalék részét képező 
kibocsátási egységek felhasználásáról, 
amelyek célja, hogy lehetővé tegyék az 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
számára, hogy objektív és átlátható 
szempontokra támaszkodva jobban 
alkalmazkodjon a kereslet és a kínálat 
közötti szélsőséges 
kiegyensúlyozatlansághoz. 

Or. en

Módosítás 49
Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
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2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak ellenére, hogy a szénár az 
eredetileg vártnál alacsonyabb, a 
Bizottságnak tartania kell magát a
kereskedelmi időszakon belüli 
szabályozási folytonosság elvéhez, és a 
2015–2019 közötti időszak tekintetében a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett ágazatok és 
alágazatok meghatározásakor figyelembe 
kell vennie a jelenlegi gazdasági 
körülményeket. 

Or. en

Indokolás

A kibocsátásáthelyezés jelentős kockázatának kitett ágazatok jegyzékének összeállításakor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a jelenlegi gazdasági helyzetet. A jelenlegi jegyzékben
szereplő ágazatoknak az új jegyzékben is szerepelniük kell. Az iparnak hosszú távú 
kiszámíthatóságra van szüksége; ezért a Bizottságnak tartania kell magát a szabályozási 
folytonosság elvéhez.

Módosítás 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az árverezés ütemezésének 
módosítását nem az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci 
egyensúlytalanságát kezelni hivatott 
strukturális intézkedésnek, hanem rövid 
távú intézkedésnek kell tekinteni. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hiányosságainak kijavításához szükséges 
strukturális intézkedések meghozatala 
érdekében ilyen kiigazításra a 2013. 
január 1-től kezdődő nyolcéves 
időszakban csupán egyszer kerülhet sor.
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Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 51
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2003/87/EK irányelv 13. cikkének 
(1) bekezdésében említett időszakot 
követően a Bizottságnak az átláthatóság 
biztosítása érdekében bizonyítania kell a 
Parlament és a Tanács felé a kivételes 
körülmények és az ütemezés esetleges 
újbóli módosításával kapcsolatos feltételek 
fennállását.

Or. fr

Módosítás 52
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az árverések ütemezésének 
módosítását inkább rövid távú fellépésnek, 
mint az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer piaci egyenlőtlenségeinek 
kezelésére irányuló strukturális 
intézkedésnek kell tekinteni.

Or. fr
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Módosítás 53
Theodoros Skylakakis

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. el

Indokolás

Az ETS célja a kibocsátáscsökkentés, nem pedig a kibocsátás beárazása. Recesszió idején a 
Bizottság közvetlenül avatkozik be a piacon a napenergia-ipar és a fogyasztók rovására. Az 
Egyesült Királyság energiaügyi- és éghajlat-változási minisztériuma szerint a 900 millió 
tonna kibocsátási egység teljes visszatartásából származó bevétel aránytalanul a 
gazdaságilag gyengébb tagállamokból fog érkezni. A GDP százalékában kifejezett költségek 
Bulgáriában, Észtországban, Romániában, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, 
Litvániában és Görögországban magasabbak lesznek.

Módosítás 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ezért a 2003/87/EK irányelvet 2021. 
január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni,

Or. it

Módosítás 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Általánosságban a Kiotói 
Jegyzőkönyv szerinti, piaci 
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mechanizmusokon alapuló éghajlat-
változási politika – különösen ha ezeket a 
mechanizmusokat nem alkalmazzák 
globális szinten – hatástalannak és 
átláthatatlannak bizonyult. Ezért az EU-
nak megfelelő időn belül meg kell 
vizsgálnia alternatív intézkedések 
elfogadásának lehetőségét.

Or. it

Módosítás 56
Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 57
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási 
technológiák és néhány megújuló 
energiaforrás fejlesztése jelenleg 
drágának bizonyul, és költséghatékony és 
megfizethető alkalmazásuk e technológiák 
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további fejlődésétől függ. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
átalakításának arra kell irányulnia, hogy 
eredményesen ösztönözze és ezáltal 
biztosítsa azt, hogy a kutatás és fejlesztés 
terén megtörténjenek azok a befektetések, 
amelyek révén szénszegény technológiák 
kerülhetnek a piacra.

Or. en

Módosítás 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak, mielőtt javaslatokat 
tenne a 2003/87/EK irányelv 
felülvizsgálatára irányuló strukturális 
intézkedésekre, a 2012. évi szénpiaci 
jelentésben javasolt intézkedések mellett 
olyan további intézkedéseket is fontolóra
kell vennie, amelyek biztosítják, hogy a 
rendszer továbbra is teljes mértékben piaci 
alapon működjön. A Bizottságnak
ezenkívül javasolnia kell az árverési 
bevételeknek az innovatív, környezetbarát 
technológiák céljaira történő, kötelező 
elkülönítését; a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának kitett ágazatok és 
alágazatok jegyzékét nem szabad
módosítani, ezáltal biztosítva az ipar 
számára a lehető legmagasabb szintű 
kiszámíthatóságot.

Or. en

Módosítás 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A jelenlegi alacsony szénár többek 
között a megújuló energiaforrások 
rendkívül eltérő nemzeti támogatási 
rendszereinek köszönhető, amelyek pedig 
a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelv eredményeképpen alakultak ki. 
Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
hosszú távú eredményességének növelése 
és a szabályozási biztonság garantálása 
érdekében a Bizottságnak a megújuló 
energiaforrások 2020 utáni, uniós szintű 
előmozdítása érdekében 2013 végéig elő 
kell terjesztenie egy jobban integrált 
rendszert lehetővé tévő struktúrákat. A 
Bizottságnak ezenkívül fel kell tárnia az 
innovatív, fenntartható energiákat 
alkalmazó technológiák támogatását 
célzó, a NER 300 projekten alapuló 
tartalék létrehozásának lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 60
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A rendszer átalakítását célzó 
intézkedések mindegyikét úgy kell 
kialakítani, hogy az hozzájáruljon a 
kibocsátások felső határába és a 
kereskedelmi rendszerbe vetett bizalom 
kialakításához, és eközben lehetővé tegye 
a piac számára a kibocsátási egységek 
kereskedelmi árának meghatározását; 
olyan rendelkezésekre és intézkedésekre 
van szükség, amelyek biztosítják, hogy a 
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kibocsátási egységek elárverezéséből 
közvetlenül befolyó bevételeket a 
szénszegény technológiák olcsóbbá tételét 
célzó kutatásokra fordítsák.

Or. en

Módosítás 61
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 
belül az árverések ütemezését.”

Or. el

Indokolás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer célja a kibocsátáscsökkentés, nem pedig a 
kibocsátás beárazása. Recesszió idején a Bizottság közvetlenül avatkozik be a piacon a 
napenergia-ipar és a fogyasztók rovására. Az Egyesült Királyság energiaügyi- és éghajlat-
változási minisztériuma szerint a 900 millió tonna kibocsátási egység teljes visszatartásából 
származó bevétel aránytalanul a gazdaságilag gyengébb tagállamokból fog érkezni. A GDP 
százalékában kifejezett költségek Bulgáriában, Észtországban, Romániában, a Cseh
Köztársaságban, Szlovákiában, Litvániában és Görögországban magasabbak lesznek.

Módosítás 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységeinek Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszere 2020. december 
31-én megszűnik. Ezért a 2003/87/EK 
irányelv 2021. január 1-jén hatályát veszti.

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

Or. it

Módosítás 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 nem módosítja az egyes 
időszakokon belül az árverések ütemezését.

Or. en

Indokolás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy előmozdítsa 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 kibocsátáskereskedelmi-szabályokkal.

Módosítás 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 
következővel egészül ki:

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

„Amennyiben a hatásvizsgálat azt mutatja 
az egyes ipari ágazatok esetében, hogy 
várhatóan korlátozott lesz a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett létesítményekre
gyakorolt hatás, vagy ha a Bizottság a 
közvetett költségek lehetséges 
növekedésének kompenzálása céljából 
szakpolitikai intézkedéseket javasol, a 
Bizottság adott esetben módosíthatja az 
árverések ütemezését a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, 2013. január 
1-jén kezdődő időszakon belül legfeljebb 
900 millió kibocsátási egység 
vonatkozásában. Amennyiben a Bizottság 
bizonyos mennyiségű kibocsátási egység 
visszatartására tesz javaslatot, 
gondoskodnia kell arról, hogy e 
kibocsátási egységeket lineáris módon 
ismételten bevezessék a kibocsátási 
egységek visszatartásának időpontját 
követő évtől kezdődően. A Bizottság 
legfeljebb egy ilyen kiigazítást hajt végre 
2020-ig.”

Or. en

Módosítás 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bekezdésének első albekezdése a 
következővel egészül ki:

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

„Amennyiben a hatásvizsgálat azt mutatja 
az egyes ipari ágazatok esetében, hogy 
várhatóan korlátozott lesz a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett ágazatokra vagy 
alágazatokra gyakorolt hatás, vagy ha a
Bizottság a közvetett költségek lehetséges 
növekedésének kompenzálása céljából 
szakpolitikai intézkedéseket javasol, a 
Bizottság adott esetben módosíthatja az 
árverések ütemezését a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, 2013. január 
1-jén kezdődő időszakon belül legfeljebb 
900 millió kibocsátási egység 
vonatkozásában. A Bizottság legfeljebb 
egy ilyen kiigazítást hajt végre 2020-ig.”

Or. en

Módosítás 66
Karl-Heinz Florenz

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 
az egyes ipari ágazatok esetében, hogy 
várhatóan korlátozott lesz a 
kibocsátásáthelyezés jelentős 
kockázatának kitett létesítményekre 
gyakorolt hatás, vagy ha a Bizottság a
közvetett költségek lehetséges 
növekedésének kompenzálása céljából 
szakpolitikai intézkedéseket javasol, a 
Bizottság adott esetben módosíthatja az 
árverések ütemezését a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, 2013. január 
1-jén kezdődő időszakon belül legfeljebb 
900 millió kibocsátási egység 
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vonatkozásában. 
Amennyiben a Bizottság bizonyos 
mennyiségű kibocsátási egység 
visszatartására tesz javaslatot, 
gondoskodnia kell arról, hogy e 
kibocsátási egységeket kiszámítható 
módon ismételten bevezessék.
A Bizottság legfeljebb egy ilyen kiigazítást 
hajt végre 2020-ig.
A visszatartott kibocsátási egységekből 
600 milliót az energiaintenzív ágazatokon 
belüli szén-dioxid-kibocsátás csökkentését 
célzó demonstrációs projektek 
előmozdítására kell felhasználni („ipari 
innovációs alap”). Ebből a célból létre 
kell hozni egy, a NER 300 projekt (10a. 
cikk (8) bekezdés) elvén nyugvó alapot.
Az említett ipari innovációs alap által 
támogatott projekteket legkésőbb 2020. 
december 31-ig ki kell választani.
Ennek érdekében a kereskedelmi 
demonstrációs projektek finanszírozására 
vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról szóló 2010/670/EU 
bizottsági határozatot1 legkésőbb 2015. 
december 31-ig módosítani kell.
____________
1HL L 290., 2010.11.6., 39. o.

Or. en

Indokolás

Az ütemezés elfogadása esetén a „hátraütemezett” kibocsátási egységeket arra fogják 
használni, hogy – egy ipari innovációs alap létrehozásával – segítsék az energiaintenzív 
iparágakat a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében. Ez a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
létrehozásáról szóló irányelv értelmében már létező NER 300 projekt keretein belül fog 
megvalósulni. Az említett alap kibocsátási egységeit megjelölik, és azok később sem lesznek 
elkülöníthetőek.

Módosítás 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro
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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 adott esetben 
módosítja az egyes időszakokon belül az 
árverések ütemezését, amennyiben 
teljesülnek az alábbi feltételek:
a) minden tagállamban legalább 1%-os 
szisztematikus gazdasági növekedés 
tapasztalható legalább egy éven keresztül; 
és
 b) az energiaszegénység mértéke egyik 
tagállamban sem haladja meg – az 
Egyesült Királyság energiaszegénységi 
mutatóra vonatkozó modellje szerint – a 
8%-ot.

Or. en

Módosítás 68
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk
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 adott esetben 
módosítja az egyes időszakokon belül az 
árverések ütemezését. 

Ha e módosítás következtében jelentős 
számú kibocsátási egységet nem 
árvereznek el a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer harmadik kereskedési 
időszakának elején, ezeket a kibocsátási 
egységeket egy olyan új tartalék képzésére 
kell felhasználni, amely célja az uniós 
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kibocsátáskereskedelmi rendszer 
stabilitásának erősítése és a szénszegény 
gazdaságra való átálláshoz kapcsolódó 
társadalmi és a készségekkel összefüggő 
szempontokhoz való hozzájárulás.

Or. en

Indokolás

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Módosítás 69
Jean-Pierre Audy

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 – kivételes 
körülmények fennállása esetén –
módosíthatja a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2013. január 1-jével kezdődő 
időszakon belül az árverések ütemezését. A 
Bizottság a megállapított határidőn belül 
legfeljebb egy ilyen módosítást hajt végre.

Or. fr

Módosítás 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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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 
kivételes körülmények fennállása esetén 
módosítja az egyes időszakokon belül az 
árverések ütemezését.” A 13. cikk (1) 
bekezdésében említett időszakon belül a 
Bizottság legfeljebb egy ilyen kiigazítást 
hajt végre.

Or. en

Indokolás

A Tanács elnökségének február 22-én kelt szövege (6705/13).

Módosítás 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság 2015. június 30-ig a nem 
piaci eszközökön alapuló éghajlat-
változási politikákra – többek között az 
Unió határain kivetett, szén-dioxid-
kibocsátással kapcsolatos adó 
bevezetésére – vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmányt és 
költséghatékonysági jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. it

Módosítás 72
Chris Davies
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Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottságot ösztönözni kell, hogy tegyen 
javaslatokat a 2003/87/EK irányelv 10a. 
cikke (8) bekezdésének módosítására 
annak érdekében, hogy az innovatív 
szénszegény technológiák fejlesztésére 
szánt, meglévő uniós támogatási 
mechanizmus („NER 300”) kiterjesztésre 
kerüljön, valamint hogy olyan 
fejlesztésekre is alkalmazzák, amelyek az 
energiaintenzív iparágak költségeit és 
szénkibocsátását csökkenthetik.
A mechanizmust a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből e 
határozat értelmében időlegesen 
visszatartott kibocsátási egységek részben 
vagy teljes egészében történő 
értékesítéséből kell finanszírozni. A 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatást a 
harmadik kereskedelmi időszak vége 
(2020) előtt el kell különíteni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi „NER 300” támogatási mechanizmus a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
300 millió kibocsátási egységének értékesítéséből származik, és számos innovatív megújuló 
energiával kapcsolatos projekt fejlesztéséhez nyújt támogatást. A „hátraütemezett” 
kibocsátási egységek értékesítése további támogatást biztosíthat, amelyet ki kellene terjeszteni 
az energiaintenzív iparágak számára előnyös technológiai innovációk előmozdítása 
érdekében. Az ilyen értékesítés időlegesen csökkenti a szén árát, miközben biztosítja, hogy a 
kibocsátási egységek huzamos időre kikerüljenek a kibocsátáskereskedelmi rendszerből.

Módosítás 73
Vladko Todorov Panayotov

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A Bizottság adott esetben felülvizsgált 
javaslatot terjeszt elő, a következők 
érdekében:
a) a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének 
módosítása annak egyértelművé tétele 
érdekében, hogy az évenkénti 1,74%-os 
lineáris csökkentési tényező 2020 után is 
alkalmazásra kerüljön. Hatásvizsgálat 
készítése, amely az egyes gazdasági 
ágazatok és üzleti forgatókönyvek 
tekintetében értékeli a különböző 
lehetőségeket, és amennyiben szükséges, a 
rendszer további szigorításának 
megfontolása az EU hosszú távú 
széntelenítési céljainak 2050-ig történő 
elérése és azon túli fenntartása érdekében. 
Ebben az áttekintésben a nemzetközi 
szénpiac állapotát és a 
kibocsátásáthelyezés kérdését is 
figyelembe kell venni.
b) a 2003/87/EK irányelv 10. cikkének 
módosítása egy olyan utólagos 
mechanizmusnak a rendszerbe történő 
bevezetése érdekében, amelyben a felső 
határ alatti kibocsátási egységek 
kiadásának kiigazításakor 
figyelembevételre kerül a gazdasági 
körforgás minden egyes szakaszán belüli 
aktivitás szintje. A javaslatnak 
tartalmaznia kell egy „szénbankot”, 
amelybe a kibocsátásiegység-feleslegek 
elhelyezhetők, és ahonnan 
felszabadíthatók. Egy ilyen „szénbank” 
létrehozása esetén egyértelmű 
szabályokban kell rendelkezni arról, hogy 
milyen körülmények között helyezhetőek 
el, illetve szabadíthatók fel a kibocsátási 
egységek;
c) a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (3) 
bekezdésének módosítása annak 
biztosítása érdekében, hogy a kibocsátási 
egységek elárverezéséből származó összes 
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bevétel a szénszegény technológiák 
kutatására és fejlesztésére szolgáljon.
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Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján 
lép hatályba.

Or. en
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