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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 az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének továbbfejlesztéséről és kiterjesztéséről szóló, 2009/29/EK irányelvvel 
módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003/87/EK irányelvre és különösen 
annak 10a. cikkére,

– 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,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/486/EK tanácsi határozat 5a. 
cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

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

A. mivel a kibocsátáskereskedelmi rendszer 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;

B. mivel az EU ETS-nek a lehető legmagasabb fokú gazdasági hatékonysággal kellene 
működnie (a 2009/29/EK preambulum (13) és (15) bekezdése), a Közösségen belüli 
verseny torzulásainak kiküszöbölése mellett (2009/29/EK irányelv (17) 
preambulumbekezdése);

C. mivel az ilyen elveket a korábbiakban is kötelező jelleggel hangsúlyozta az Európai 
Bíróság joggyakorlata, valamint a T-374/04 sz. Németország kontra Bizottság ügyben 
hozott ítéletének 124. pontjában kimondta, hogy „[az EU ETS] működését bizonyos 
részcélok határozzák meg, nevezetesen költséghatékony és gazdaságilag eredményes 
feltételek fenntartása, a gazdasági fejlődésnek és a munkalehetőségeknek, valamint a 
belső piac egységességének és a versenyfeltételeknek a megőrzése”;

D. mivel az Európai Bíróság joggyakorlata szerint diszkriminációra kerülhet sor nem csak az 
összehasonlítható helyzetek különböző kezelése során, hanem a nem összehasonlítható 
helyzetek egyenlő elbánásában is (lásd az 1253/79 sz. Battaglia ügyben hozott ítélet 37. 
pontját: „A jogi értelemben vett hátrányos megkülönböztetés abban áll, hogy ugyanolyan 
módon kezelnek különböző jellegű helyzeteket, illetve ugyanolyan helyzeteket kezelnek 
különbözőképpen”) illetve, hogy objektív különbségek vannak azon jogalanyok 
helyzetében, amelyekhez egy adott rendelet kapcsolódik, és ezért meg kell határozni a 
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rájuk vonatkozó feltételek különböző konstrukcióit (lásd az Európai Bíróság 152/73 sz. 
Sotgiu ügyben hozott ítéletét);

E. mivel az „egy termék – egy referencia érték” elv határozattervezetbe történő bevezetése 
nincs az irányelv követelményei között meghatározva, a határozattervezet pedig nem veszi 
figyelembe azokat a különbségeket, amelyek az EU ETS alá tartozó ágazatokban zajló 
termelési folyamatok konkrét természetében rejlenek, és ezért ez a javaslat az uniós jog 
egyik általános elvének, az egyenlőségnek és a diszkrimináció tilalmának megsértése;  

F. mivel a határozattervezet a földgázt referencia fűtőanyagként fogadja el, ez olyan 
helyzetet eredményez, ahol két azonos termelési folyamat, amelyek mindegyikében 
használnak földgázt és más, magas kibocsátási szintű fűtőanyagokat, a fölgázt használó 
termelők előnyösebb helyzetben találják magukat például a szenet használó termelőkhöz 
képest, noha utóbbiak a legmodernebb technológiákat alkalmazzák, és mivel ez ellentétes 
az irányelv szellemével, és ezen kívül a belső piacon belül a verseny torzulásához vezet;

G. mivel a túl merev referencia értékek bevezetése többek között a fűtőanyag vagy a földrajzi 
meghatározottság figyelembe vétele nélkül az arányosság elvének megsértéséhez vezethet, 
mivel az érintett üzemek alacsonyabb szintű egységeket kapnának, mint ami szükséges 
volna az irányelv kitűzött kibocsátási céljainak eléréséhez;

H. mivel azon tagállamok számára, amelyek esetében a szén alapvető fűtőanyagként szolgál, 
a földgáz referencia fűtőanyagként való elfogadása a verseny torzulásához vezetne a belső 
piacon és ez egyenlő lenne a konkrét geopolitikai kontextus figyelmen kívül hagyásának, 
amelyben az adott tagállam energiapiaca működik;

I. mivel az Európai Bíróság a T-183/07 sz. Lengyelország kontra Bizottság ügyben hozott 
ítéletében (88. pont) és a T-263/07 sz. Észtország kontra Bizottság ügyben hozott 
ítéletében (53. pont), valamint a T-374/04 sz. Németország kontra Bizottság ügyben 
hozott ítéletében (80. pont) a Bíróság megállapította, hogy jogköreinek gyakorlása során 
mind a Bizottságnak, mind a tagállamoknak figyelembe kell venniük az adott tagállam 
nemzeti energiapiacának konkrét összefüggését, miközben határoznak arról, hogy milyen 
intézkedéseket tartanak a legmegfelelőbbnek a 2003/87/EK irányelv elérése érdekében;

J. mivel a határozattervezet, azáltal, hogy nem veszi figyelembe a fűtőanyagra és a 
földrajzra vonatkozó tényezőket a referencia értékek meghatározásakor, nem csak 
gazdasági terhekhez vezet és növeli a szénszivárgás veszélyét, hanem további szén-dioxid 
kibocsátásokhoz is, mivel a harmadik országokból a tagállamokba irányuló 
termékimportoknak szintén negatív környezeti hatása lesz, ami ellenkezik az irányelv 
szellemével;

K. mivel az, ahogy a Bizottság meghatározza a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes 
kiosztásának szabályait, nem szabad, hogy végül politikai következményekkel járjon, 
hanem tükröznie kell a probléma technikai jellegét; 

1. úgy ítéli meg, hogy a bizottsági határozattervezet nem egyeztethető össze a 2009/29/EK 
irányelvvel módosított 2003/87/EK irányelv céljával és tartalmával, és az arányosság 
elvével; 

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

3. azt ajánlja, hogy a leghatékonyabb 10%-nyi berendezés átlagos teljesítményén alapuló 
referencia értékek további szigorítására irányuló tényezők kizárását, valamint azt, hogy az 
Európai Bíróság fent említett ítéleteivel összhangban álló „fűtőanyag korrekciós tényező” 
alkalmazását illesszék a bizottsági határozattervezetbe;

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


