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Az Európai Parlament állásfoglalása a szénátszivárogtatás kockázatának feltehetőleg 
jelentős mértékben kitett ágazatok és/vagy alágazatok listájának a 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló …-i bizottsági 
határozattervezetről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1, 

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a szénátszivárogtatás kockázatának feltehetőleg jelentős mértékben kitett 
ágazatok és/vagy alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében történő meghatározásáról szóló …-i bizottsági határozattervezetre,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi határozatra3,

– tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkének (2) bekezdésére és (4) bekezdésének b) 
pontjára,

A. mivel az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerének a 
2003/87/EK irányelv 1. cikkében megállapított célja az, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentését költséghatékony és gazdaságilag hatékony módon 
támogassa,

B. mivel a 2009/29/EK irányelv arról rendelkezik, hogy az árverés az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátási egységei kiosztásának az alapelvét képezi, mert az árverés a 
legegyszerűbb és az általános vélekedés szerint gazdaságilag a leghatékonyabb rendszer,

C. mivel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (12) bekezdése előírja, hogy a 
szénátszivárogtatás kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokban vagy 
alágazatokban működő üzemeltetők a vonatkozó előzetes referenciaérték által 
meghatározott mennyiség 100%-a erejéig díjmentes kiosztásban részesülhetnek,

D. mivel a szénátszivárogtatás az üvegházhatású gázok kibocsátásával járó 
tevékenységeknek az EU-ból harmadik országokba történő és a globális kibocsátást 

                                               
1 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 63. o.
3 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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ezáltal növelő áthelyezését jelenti1,

E. mivel a szénátszivárogtatás kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy 
alágazatok meghatározása érdekében a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (14) 
bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy mérje fel, hogy az ágazatok milyen 
mértékben képesek arra, hogy az irányelv végrehajtásából adódó közvetett és közvetlen 
költségeiket áthárítsák anélkül, hogy ezáltal Közösségen kívüli, kevésbé szén-dioxid-
hatékony létesítményekkel szemben jelentős piaci részesedést veszítenek,

F. mivel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (15) és (16) bekezdésében megállapított, a 
szénátszivárogtatás kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok 
meghatározására szolgáló kritériumok nemcsak a fenti irányelv végrehajtásából adódó 
további közvetett és közvetlen költségek okozta termelésiköltség-növekedés 
figyelembevételét írják elő, hanem a harmadik országokkal folytatott kereskedelem 
intenzitásának figyelembevételét is,

G. mivel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (18) bekezdése előírja, hogy a 
szénátszivárogtatás kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok vagy alágazatok 
listája annak figyelembevételét követően kerüljön meghatározásra – amennyiben a 
vonatkozó adatok rendelkezésre állnak –, hogy a szénátszivárogatás veszélyének 
vélhetően kitett ágazatokban vagy alágazatokban a termékek világviszonylatban jelentős 
részét előállító harmadik országok milyen mértékben kötelezik el magukat az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése mellett a vonatkozó ágazatokban 
vagy alágazatokban a közösségi csökkentéshez hasonló mértékben és ugyanolyan 
időkereten belül, és hogy az ezen országokban található létesítmények szén-dioxid-
hatékonysága milyen mértékben hasonlítható össze a közösségi létesítmények 
hatékonyságával,

H. mivel a bizottsági határozattervezet a nem az energiaágazathoz tartozó, a közösségi 
rendszer által lefedett kibocsátás mintegy 77%-át minősítené a szénátszivárogtatás 
kockázatának jelentős mértékben kitettnek, és ezáltal a vonatkozó előzetes 
referenciaértékekig 100%-ban ingyenes kiosztásra jogosultnak minősítené a fenti 
kibocsátást; mivel a Bizottság jelezte, hogy 2010-ben meg fogja fontolni a nem az 
energiaágazathoz tartozó, a közösségi rendszer által lefedett fennmaradó kibocsátások 
jelentős mennyiségét képviselő további ágazatok és alágazatok listára történő felvételét,

I. mivel a 100%-ban ingyenes kiosztásra jogosult ágazatok listája, amely a gyáripari ágazat 
kibocsátásának közel 80%-át teszi ki, csökkentené a szén-dioxid-piaci kereskedelmi 
rendszer hatékonyságát, és nem lenne költséghatékony, 

J. mivel a bizottsági határozattervezet nem veszi figyelembe a nemzetközi éghajlatvédelmi 
megállapodás megkötésére irányuló nemzetközi tárgyalások keretében tett ígéreteket, és 
külön kiemelendő, hogy a Bizottság nem értékelte a harmadik országokban lévő érintett 
ágazatok vagy alágazatok szén-dioxid-hatékonyságát, 

                                               
1 A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 

kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM (2008)0016), 7. o.
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K. mivel a harmadik országok kötelezettségvállalásait és a harmadik országokban lévő 
létesítmények hatékonyságát konkrét ágazatok vagy alágazatok kereskedelmi 
intenzitásának értékelésével lehetett volna megjeleníteni,

1. ellenzi a szénátszivárogtatás kockázatának feltehetőleg jelentős mértékben kitett ágazatok 
és/vagy alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében történő meghatározásáról szóló …-i bizottsági határozattervezet elfogadását;

2. úgy ítéli meg, hogy a bizottsági határozattervezet nem egyeztethető össze a 2003/87/EK 
irányelv céljával és tartalmával;

3. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen módosított intézkedéstervezetet a Parlament elé, amely 
figyelembe veszi a harmadik országok kötelezettségvállalásait és a harmadik országokban 
lévő létesítmények hatékonyságát, például a kereskedelmi intenzitás kiszámítása során;

4. felhívja a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás 
fényében e nemzetközi megállapodás megkötése után legkésőbb hat hónapon belül 
módosítsa listatervezetét a harmadik országok kötelezettségvállalásainak és a harmadik 
országokban lévő létesítmények hatékonyságának figyelembevételével;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


