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a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkével összhangban 
történő, harmonizált ingyenes kiosztása tekintetében az egész Unióra 
vonatkozó átmeneti szabályok meghatározásáról szóló bizottsági 
határozattervezetről
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Az Európai Parlament állásfoglalása a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 
10a. cikkével összhangban történő, harmonizált ingyenes kiosztása tekintetében az egész 
Unióra vonatkozó átmeneti szabályok meghatározásáról szóló bizottsági 
határozattervezetről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2009/29/EK irányelvvel módosított, 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 
(módosított) európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 és különösen annak 1. és 10a. 
cikkére,

– 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, 2009. december 24-i bizottsági 
határozattervezetre2,

– tekintettel a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkével összhangban 
történő, harmonizált ingyenes kiosztása tekintetében az egész Unióra vonatkozó átmeneti 
szabályok meghatározásáról szóló bizottsági határozattervezetre (a továbbiakban „a 
bizottsági határozattervezet”), 

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i tanácsi határozat 5a. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjára3,

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

A. mivel a Parlament üdvözli és támogatja az „éghajlat és energia” csomag célkitűzéseit, 
amelyet a francia elnök 2008-ban támogatásában részesített, és különösen a 2009/29/EK 
irányelv, amelynek eredeti célkitűzése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2005-höz 
képest 2020-ra történő 21%-os csökkentése olyan progresszív módon, hogy az ne 
veszélyeztesse az európai iparágak versenyképességét;

B. mivel az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy „az 
arányosság elvének megfelelően” az Európai Unió intézményei, különösen a Bizottság 
fellépése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, „ami a Szerződések 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges”;

                                               
1 HL L 275, 2003.10.25., 32. o.
2 HL L 1, 2010.1.5., 10. o.
3 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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C. mivel a gazdasági és pénzügyi válság negatív hatással volt az ipari versenyképességre, és 
mivel szükséges megvédelmezni az uniós iparágakat és elkerülni, hogy további terheket 
kapjanak, amelyek ronthatják versenyképességüket;

D. mivel a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) célja a 2009/29/EK irányelvvel módosított 
2003/87/EK irányelv 1. cikke szerint az, hogy ösztönözze „az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának költséghatékony és gazdaságilag eredményes” csökkentését olyan 
fokozatos és előrelátható módon 2020-hoz közeledve az iparágak versenyképességének 
megőrzése érdekében, és mivel az EU ETS-nek a lehető legmagasabb fokú gazdasági 
hatékonysággal kell működnie ((13) és (15) bekezdés a 2009/29/EK irányelv 
preambulumában), valamint hogy küszöbölje ki az közösségen belüli verseny torzulásait 
(2009/29/EK irányelv (17)  preambulumbekezdés);

E. mivel a finomítási, petrokémiai és műtrágya gyártó iparágakat, valamint a mészkő, vas és 
acélágazatokat  a Bizottság a 2010/2/EK határozatban meghatározottak szerinti 
szénátszivárogtatás kockázatának feltehetőleg jelentős mértékben kitett ágazatoknak és 
alágazatoknak tekintette az eddigiekben;

F. mivel az eljárási szabályzat 88. cikkének megfelelően a Parlament ellenzi a bizottsági 
határozattervezetet azon az alapon, hogy az nem tartja tiszteletben az alapdokumentum 
céljával és tartalmával való összeegyeztethetőség kritériumát, valamint sérti az arányosság 
elvét;

G. mivel a bizottsági határozattervezetet módosítani kell azért, hogy abba bekerüljön a 
fokozatos végrehajtás a 2009/29/EK irányelvnek megfelelően a finomítási, petrokémiai és 
műtrágya ágazatok referencia értékeivel kapcsolatban, valamint hogy figyelembe vegyék 
a mészkő, dolomit és szénágazatra vonatkozó földrajzi kérdéseket és üzemanyag 
konkrétumokat; 

Finomítási, petrokémiai és műtrágya ágazatok: a referencia értékek nem fokozatos 
alkalmazásának következményei

H. mivel elképzelhető, hogy be kell zárni az uniós alapú salétromsav és ammónia termelő 
gyárakat, amelyek továbbra is hatékonyan használnak régebbi generációs technológiákat, 
azon az alapon, hogy gazdasági szempontból nem lenne fenntartható a szükséges 
időkereteken belül végrehajtani a modernizációkat annak érdekében, hogy a 
határozattervezetben javasolt referencia érték határokat el lehessen érni;

I. mivel a bizottsági határozattervezet a referencia értékek azonnali alkalmazását írja elő, 
amely 2013-tól minden szektorban az üvegházhatású gáz kibocsátású szempontjából a 
leghatékonyabb 10%-nyi berendezés üvegházhatású gáz teljesítményének aritmetikus 
átlagán alapul;  

J. mivel a referencia értékek azonnali alkalmazása 25%-nyi ingyenes kiosztású kibocsátás 
hiányához vezet (30% ez az érték, amennyiben a villamosáram termelés kibocsátásait is 
figyelembe veszik), illetve a működési költségek 10%-os növekedéséhez; mivel egy 
fokozatos alkalmazás lehetővé tenné a finomítási és petrokémiai ágazatoknak, hogy a 
2013-2016-os időszakban csökkentsék a 60%-os éves pénzügyi hiányt; és mivel a két 
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referencia érték azonnali és nem fokozatos alkalmazása, valamint a műtrágya iparágakra 
vonatkozó referencia elvek ebben az ágazatban az európai iparágak számára 360 millió 
eurós átfogó többlethez vezetne; 

K. mivel a referencia értékek 2013-tól való azonnali alkalmazásának tényleges társadalmi-
gazdasági hatása lehetne a finomítási, petrokémiai és műtrágya ágazatokra; mivel ezen 
iparágak berendezései a bezárás kockázatának lennének kitéve a beruházások 
rendelkezésre állásának hiánya miatt, ami ahhoz vezethet, hogy versenyképességük 
veszélybe kerül, kiszervezésre kerül sor, illetve megnő a finomított termékek azon 
államokból való behozatala, amelyek az európaiknál alacsonyabb környezetvédelmi 
szabványokkal rendelkeznek; mivel ezáltal az Európai Unió veszélyeztethetné eredeti 
célkitűzéseit, amelyek szerint csökkenteni kell az üvegházhatású gázoknak az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatását, illetve védelmezniük kell iparágaikat és 
versenyképességüket; mivel a referencia értékek szintjeinek kiszámítása során a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy a magában az irányelvben meghatározott globális 
felmelegedés potenciáljáról szóló legfrissebb tudományos adatok felhasználják;

L. mivel azon ágazatok és alágazatok, amelyeket úgy tekintenek, hogy jelentős 
szénszivárgási kockázatnak vannak kitéve, még inkább veszélyeztetettek annyiban, hogy a 
Bizottság 2010626EU határozata által meghatározott jegyzék felülvizsgálatnak vetik őket 
alá;

Mészkő és dolomit ágazatok

M. mivel a mészkő és dolomit ágazatok Görögországban rendkívüli fontossággal bírnak; és 
mivel a mészkő és dolomit termelés 80%-át hatékony, földrengésbiztos építőanyaghoz 
használják fel, amely elengedhetetlen az olyan nagy fokú szeizmikus aktivitású 
tagállamokban, mint Görögország és Dél-Olaszország;

N. mivel a bizottsági határozattervezet földgázt használó technológián alapuló referencia 
értéket ír elő a mészkő és dolomit ágazatra; és mivel ez a technológia korlátozó és nem 
megfelelő, mivel a földgáz nem megfelelő üzemanyag a földrengésbiztos építkezéshez 
előírt mészkőtermeléshez;   

O. mivel a mészkőtermelő berendezések 95%-a nem rendelkezik földgáz hálózati 
összeköttetéssel és ha nem vesszük figyelembe a referencia értéken belül a földrajzi 
kritériumot, a mészkő és dolomit ágazatok nem csak gazdasági többletet mutatnának, 
hanem rájuk vetítve a gázkibocsátások is nőnének kevésbé szigorú környezetvédelmi 
szabványokkal rendelkező harmadik országból érkező mészkő szállítmányok miatt;

Véggázok 

P. mivel a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (1) bekezdése a véggázokból előállított 
elektromos áram ingyenes kiosztását írja elő;

Q. mivel a bizottsági határozattervezet nem elégíti ki ezen követelményt, mivel csak a 
véggázokból termelt elektromos áram kiosztásának egy részét biztosítja ingyenesen;
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Összeegyeztethetőség a 2009/29/EK irányelv céljával és tartalmával

R. mivel a referencia érték fokozatos alkalmazásának a bizottsági határozattervezetben 
történő elhanyagolása a finomítási, petrokémiai és műtrágya ágazatok tekintetében nem
összeegyeztethető az alapdokumentum céljával vagy tartlamával, mivel a 2009/29/EK 
irányelv a referencia érték fokozatos végrehajtását írja elő; mivel a Bizottságnak 
technikai-gazdasági vizsgálatokat kellene végeznie arról, hogy milyen hatásokkal járna a 
szénszivárgás jelentős kockázatának kitett ágazatokra és alágazatokra történő azonnali 
alkalmazás és módosítania kellene határozattervezetét azáltal, hogy utólag beiktatja a 
szénszivárgásnak kitett ágazatokra vonatkozó fokozatosság elvét;

Az arányosság elvének megsértése 

S. mivel az üzemanyaghoz való hozzáférés, a földrajzi meghatározottság és az üzemeanyag 
hatékonyság szintje az érintett ágazatokban nem kerültek figyelembe vételre a bizottsági 
határozattervezetben, ami az arányosság elvének megsértését eredményezi;

T. mivel határozattervezetében a Bizottság azáltal, hogy túllépte a mészkő és szénágazatok 
gázcsökkentése célkitűzéséhez szükséges mértéket, nem tartotta tiszteletben az arányosság 
elvét;

U. mivel a referencia értékek meghatározásakor a véggázokban felhalmozódott összes szenet 
kellett volna az acélgyártási folyamathoz rendelni, és ezért a bizottsági határozattervezet 
nem összeegyeztethető a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke céljával és tartalmával, valamint 
nem tartja tiszteletben az arányosság elvét;

1. ellenzi a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkével összhangban 
történő, harmonizált ingyenes kiosztása tekintetében az egész Unióra vonatkozó átmeneti 
szabályok meghatározásáról szóló bizottsági határozattervezetről szóló bizottsági 
határozattervezet elfogadását;

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

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


