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Módosítás 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 2
Robert Goebbels

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. fr

Indokolás

Az ETS-piac mesterséges piac, amelyen tulajdonképpen „a nagy semmivel” kereskednek. A 
rendszer bünteti az uniós ipart és jól jött a pénzpiacoknak, mivel mindenféle spekulációs 
tevékenységet tesz lehetővé számukra, amelyek olykor a csalással határosak. A dohai fordulót 
követően már csak az Unió ragaszkodik ahhoz az illúzióhoz, hogy „a piacok” használhatóak 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Módosítás 3
Bernd Lange

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés (új)
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Módosítás 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Indokolás

A piac működésére vonatkozó menetrend megváltoztatása jelentősen befolyásolja a 
tagállamok  különböző energiaforrások közötti választását, illetve az energiaellátásuk 
általános szerkezetével kapcsolatban hozott döntéseket. A megfelelő jogi alap az EUMSZ 192. 
cikkének (2) bekezdése kell, hogy legyen.

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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
irányelv3 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) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
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, miközben ennek az irányelvnek 
a 9. cikke rögzíti többek között, hogy a 
2013-tól kezdve közösségi szinten évente 
kiadható kibocsátásiegység-mennyiség a 
2008-tól 2012-ig terjedő időszak közepétől 
kezdve lineárisan csökken. A szóban forgó 
mennyiségnek a 2008 és 2012 közötti 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervekről elfogadott bizottsági 
határozatokkal összhangban a tagállamok 
által kiadott kibocsátási egységek átlagos 
évi teljes mennyiségéhez viszonyítva 
1,74%-os lineáris tényező szerint kell 
csökkennie.

Or. en

Módosítás 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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
irányelv3 10. cikkének (4) bekezdése nem 
rögzíti azt, hogy az üvegházhatást okozó 

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2003. október 13-i 1,74/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. 
cikkének (4) bekezdése nem rögzíti azt, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységeinek árverésre 
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gázok kibocsátási egységeinek árverésre 
bocsátandó mennyiségét egy adott 
kereskedési időszak során hogyan kell 
elosztani.

bocsátandó mennyiségét egy adott 
kereskedési időszak során hogyan kell 
elosztani, miközben ennek az irányelvnek 
a 9. cikke megköveteli, hogy a kiadható 
kibocsátásiegység-mennyiség a 
tagállamok által kiadott kibocsátási 
egységek átlagos évi teljes mennyiségéhez 
viszonyítva 1,74 %-os lineáris tényező 
szerint csökkenjen.

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 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2009/29/EK irányelv 13. 
preambulumbekezdése kimondja, hogy a 
2003/78/EK irányelv 9. cikkében rögzített 
lineáris tényező célja annak biztosítása, 
hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban, és hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 20 
%-os kibocsátáscsökkentési kötelezettség 
teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 8
Holger Krahmer
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Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban az 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás csak az alap-jogiaktusok 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására használható. 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, és a 2003/87/EK irányelv 10. 
cikke előírja, hogy a kibocsátási egységek 
árverezésére az ugyanezen irányelv 9. 
cikkében előírt 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 albekezdését –
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 
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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 9
Holger Krahmer

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2003/87/EK irányelv 1. cikke 
szerint az európai kibocsátás-
kereskedelmi rendszert annak érdekében 
hozták létre, hogy előmozdítsák 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 10
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 



AM\921553HU.doc 9/32 PE501.951v01-00

HU

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

Módosítás 11
Paul Rübig

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 felkérést kap
arra, hogy vizsgálja meg az alábbi 
pontokat, mielőtt kivételes körülmények 
fennállása esetén a 2003/87/EK irányelv 
10. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 
árverések ütemezésének bármiféle 
módosítását venné fontolóra.

1. meg kell győződnie arról, hogy a 
módosítás összeegyeztethető a Bizottság 
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újraiparosításra vonatkozó célkitűzésével, 
miszerint 2020-ra az Unió GDP-jének 
20%-át kell kitennie az iparnak;
2. biztosítani kell, hogy az árverések 
ütemezését ne lehessen módosítani, 
hacsak nem áll fönn annak a veszélye, 
hogy az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás 2020-ra 20%-kal való 
csökkentésére vonatkozó célt nem tudjuk 
teljesíteni;

’ 3. mielőtt egy ilyen mélyreható cselekvést 
vennénk tervbe, hatásvizsgálatot kell 
végrehajtani a versenyképességre és a 
foglalkoztatottságra vonatkozó hatások 
megbecsülése érdekében; az intelligens 
szabályozást szem előtt tartó 
megközelítéssel összhangban biztosítani 
kell, hogy elvégezték a versenyképességre 
gyakorolt hatásra vonatkozó 
vizsgálatokat;
4. hasonlóképpen kkv-vizsgálatokat is kell 
végezni annak érdekében, hogy 
megbecsüljék a módosítás kis- és 
középvállalkozásokra tett hatásait;
5. ezen felül meg kell határozni, hogy 
mely kedvezmények és támogatások 
károsak a szén-dioxid-egyensúlyra nézve, 
illetve melyeknek vannak pozitív hatásai, 
aminek végső célja, hogy 
megbizonyosodjuk afelől, hogy az irányelv 
módosítása javítaná-e a szén-dioxid-
egyensúlyt, illetve hogy kínálkoznak-e 
további cselekvési lehetőségek más 
területeken;
6. amennyiben alapos vizsgálat után 
módosítanák az árverés ütemezését az 
értékesíthető kibocsátási egységek 
mennyisége tekintetében, ezt nem 
követheti az egységek végleges törlése,
illetve ez nem vezethet a 2020-ra előírt 
maximális kibocsátási határérték 
módosításához; a piac ebből eredő 
megzavarásának kompenzálása érdekében 
továbbá biztosítani kell, hogy a 
kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett 
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ágazatok listáját nem szűkítik.

Or. de

Módosítás 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Az egyértelműség céljából a 
2003/87/EK irányelv 9. cikkére vonatkozó 
utalást kell beszúrni ezen irányelv 10.
cikkének (4) bekezdésébe.

Or. en

Módosítás 13
Holger Krahmer

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

Or. de
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Indokolás

Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy 
előmozdítsák az üvegházhatásúgáz-kibocsátás költséghatékony módon történő csökkentését. A 
jelenlegi árverési ütemterv biztosítja a kiszámíthatóságot, teret hagy a tervezésnek, és 
lehetővé teszi, hogy elérjük a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén kitűzött célokat. Az 
árverések ütemezésének bármilyen módosítása jelentősen akadályozná a piac zökkenőmentes 
működését, és ennek következtében ellentétes a piac alapú kibocsátáskereskedelem 
szabályaival.

Módosítás 14
Konrad Szymański

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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 –

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

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 szintekhez képest 21%-kal 
csökkenti a kibocsátásokat, és amely 
alapján valószínűsíthető, hogy a 
beavatkozás nem jár jelentős hatással a 
kibocsátásáthelyezés tekintetében. A 
Bizottság számára lehetővé kell tenni, 
hogy legfeljebb egy ilyen módosítást 
végrehajthasson és kizárólag a 2013. 
január 1-jével 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 16
Judith A. Merkies

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a Bizottságnak 2013. április 31-ig – a 
tagállami szintű feltételezéseket és 
körülményeket figyelembe vevő –
költséghatékony szakpolitikai javaslatot 
kell ismertetnie a 2050-ig szóló 
dekarbonizációs ütemtervben 2030-ig 
megállapított kibocsátáscsökkentési célok 
elérésére, amelynek az EU ETS 2030-ig 
szóló lineáris kibocsátáscsökkentési 
pályáját megváltoztató szakpolitikai 
lehetőségeket is tartalmaznia kell, 
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valamint egy 2030-ra vonatkozó 
konzisztens, megújuló energiára 
vonatkozó célkitűzéssel is ki kell 
egészülnie. 

Or. en

Indokolás

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Módosítás 17
Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E határozaton felül és mivel fenn kell 
tartani az EU ETS rendszer 
hatékonyságát és ösztönzőit, 
haladéktalanul strukturális intézkedéseket 
kell elfogadni a rendszer a célból történő 
megreformálása érdekében, hogy 1,4 
milliárd kibocsátási egységet vonjanak ki 
tartósan a 2015, 2016 és 2017-re 
előirányzott árverésekből.

Or. en

Módosítás 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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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 
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 19
Holger Krahmer

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adott kibocsátáscsökkentési 
célokat bármi áron megvalósítjuk 2020-ra 
– akkor is, ha tanúsítványok 0 eurós áron 
kelnek el – a kibocsátási egységek az EU 
ETS teljes kvótájának megfelelő 
korlátozott számának köszönhetően.

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.
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Módosítás 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E határozaton felül a Bizottság a 
kibocsátási egységek kiosztásával 
kapcsolatos dinamikusabb megközelítés 
érvényesítésére vonatkozó javaslatokat is 
bele fog foglalni az EU ETS 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, 
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 lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.
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Módosítás 21
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 22
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Szem előtt tartva annak 
szükségességét, hogy fenntartsák az EU 
EST rendszer ösztönzőit, 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 23
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
-1 cikk (új)
2003/87/EK irányelv
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
A 2003/87/EK irányelv 9. cikke a második 
bekezdés után a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2014 után a lineáris csökkentési tényező 
mértéke 2,5%.”

Or. en

Módosítás 24
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
A 2003/87/EK irányelv 10. cikke 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 (2) bekezdés 
(b) pontjában foglaltak alapján.”

Or. en

Módosítás 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 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:

Or. en

Módosítás 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.

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 
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 egy 
ilyen módosítást hajt végre.

Or. en
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Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 rendeletnek meg kell felelnie a jelen 
irányelv további rendelkezéseinek, 
nevezetesen a 9. cikkben foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Módosítás 28
Konrad Szymański

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

biztosítása érdekében – kivételes 
körülmények fennállása esetén –
javasolhatja a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2013. január 1-jével kezdődő 
időszakon belüli árverések ütemezésének 
módosítását. A Bizottság legfeljebb egy 
módosítást javasolhat és kizárólag az 
érintett felekkel történő konzultációt 
követően.
Az árverések kiszámíthatóságának 
biztosítása érdekében – különös tekintettel 
a kibocsátási egységek becsült 
mennyiségére a jelen bekezdésének 
megfelelően – bármiféle módosítás, így 
többek között az elárverezendő kibocsátási 
egységek mennyiségének vagy 
mennyiségük egy részének csökkentése, 
szigorúan tilos.

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 29
Judith A. Merkies

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 – kivételes 
körülmények fennállása esetén –
javasolhatja a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2013. január 1-jével kezdődő 
időszakon belüli árverések ütemezésének 
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módosítását. A Bizottság egy alkalommal 
hajthat végre módosítást, mielőtt 
strukturális intézkedéseket vennének 
fontolásra a piaci egyenlőtlenségek 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 – kivételes 
körülmények fennállása esetén –
javasolhatja a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett, 2013. január 1-jével kezdődő 
időszakon belüli árverések ütemezésének 
módosítását. A Bizottság legfeljebb egy 
módosítást javasolhat és kizárólag az 
érintett felekkel történő konzultációt 
követően.

Or. en

Módosítás 31
Adam Gierek

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 

„Adott esetben az EUMSZ 192. cikke (2) 
bekezdése értelmében úgy határoznak, 
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esetben módosítja az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezését.”

hogy módosítják az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezését.”

Or. pl

(Lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (2) bekezdését.)

Indokolás

A környezetvédelmi politikát mind, uniós mind nemzeti szinten kell folytatni, így ez a terület az 
Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően a Bizottságnak nem 
áll módjában sem energiaforrást érintő választást, sem energiaellátási struktúrát megszabnia 
a tagállamok számára.

Módosítás 32
Jean-Pierre Audy

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 javaslatot nyújthat be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes 
időszakokon belüli árverések
ütemezésének módosítása érdekében.”

Or. fr

Módosítás 33
Holger Krahmer

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 Bizottságnak a piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében
tartózkodnia kell az egyes időszakokon 
belül az árverések ütemezésének 
módosításától.”
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Or. de

Indokolás

Az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszert annak érdekében hozták létre, hogy 
előmozdítsák az üvegházhatásúgáz-kibocsátás költséghatékony módon történő csökkentését. A 
jelenlegi árverezési ütemterv lehetővé teszi a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén 2020-
ra kitűzött célok teljesítését a tervezésnek teret adó, kiszámítható folyamat keretein belül. Az 
árverések ütemezésének bármilyen módosítása akadályozná a piac zökkenőmentes működését 
és ennek következtében a piac alapú kibocsátáskereskedelem szabályaiba ütközik.

Módosítás 34
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv 
10 cikk – 4 bekezdés – 1 a és1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdésekkel egészül ki:
„Bármiféle módosítást a tagállamok 
árverésből származó bevételeit érintő fent 
említett módosításra vonatkozó tagállami 
szintű hatásvizsgálatnak kell kísérnie.”
Amennyiben az első albekezdésben 
említett módosítás valamely tagállam 
kibocsátási egységeinek árverezéséből 
származó bevételeinek csökkenését 
eredményezi 2013-ban és a 2020-ig azt 
követő években, akkor a Bizottságnak 
kompenzációs intézkedéseket kell 
javasolnia a tagállamok bevételeire 
gyakorolt hatás minimalizálása 
érdekében.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A módosítás kizárólag olyan 
tagállamokra alkalmazható, amelyek az 
energiaszektor vonatkozásában teljes körű 
árverést végeznek, és semmiképpen nem 
lehet hatással a 10. cikk (c) bekezdésének 
megfelelően a villamosenergia-termelés 
modernizációja érdekében az átmeneti 
ingyenes kiosztást választó tagállamok 
kibocsátási egységeinek mennyiségére.”

Or. en

Indokolás

Az EU ETS irányelv 10. cikke (c) bekezdésében foglaltak szerint a villamosenergia-termelés 
modernizációja érdekében a tagállamoknak módjukban áll az átmeneti ingyenes kiosztást 
választani.  Az átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket a kibocsátási egységek azon 
mennyiségéből vonják le, amelyet az adott tagállam a 10. cikk (2) bekezdése értelmében 
egyébként árverésre bocsátana. A kibocsátási egységek mennyiségének korlátozása esetén 
ezen tagállamoknak kisebb mennyiségű kibocsátási egység állna rendelkezésükre, ami
túlságosan kevés megmaradó árverési jogot eredményezhet.

Módosítás 36
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 c bekezdés (új)
2003/87/EK irányelv 
10 cikk – 4 bekezdés – 1 d albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Olyan módosítás, amely a 2013-ban vagy 
a 2020-ig azt követő években 
elárverezhető kibocsátási egységek 
mennyiségének korlátozását eredményezi, 
nem alkalmazható a II. b. mellékletben 
meghatározott tagállamokra.”

Or. en

Indokolás

Azok a tagállamok, amelyek 2005-ben a Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott 
referenciaévhez képest legalább 20%-kal csökkentették az üvegházhatás okozó gázok 
kibocsátását, az árverés útján értékesíthető teljes kibocsátásiegység-mennyiség további 2 %-
át kapták meg, így kompenzálva az előző évek kibocsátásának hatalmas mértékű csökkentése 
miatt a megelőző években felmerült költségeket. A változtatások árverési ütemezésre gyakorolt 
hatásainak minimalizálása érdekében a II. b. mellékletben meghatározott tagállamokat 
mentesíteni kell az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek jövőbeli mennyiségének 
korlátozását célzó valamennyi mechanizmusban való részvétel alól.

Módosítás 37
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Olyan módosítás, amely a 2013-ban vagy 
a 2020-ig azt követő években 
elárverezhető kibocsátási egységek 
mennyiségének korlátozását eredményezi, 
nem alkalmazható a II. b. mellékletben 
meghatározott tagállamokra.”

Or. en
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Indokolás

A közösségen belüli szolidaritás és növekedés elősegítése érdekében bizonyos tagállamok az 
árverés útján értékesíthető teljes kibocsátásiegység-mennyiség további 10%-át kapták meg. 
Az integrált energiaügyi és éghajlat-változási csomag vonatkozásában ezen országoknak 
nagyobb végrehajtási költségekre kell számítaniuk. A változtatások árverési ütemezésre 
gyakorolt minden lehetséges hatásainak minimalizálása érdekében a II. a. mellékletben 
meghatározott tagállamokat mentesíteni kell az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek 
jövőbeli mennyiségének korlátozását célzó valamennyi mechanizmusban való részvétel alól.

Módosítás 38
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A 10. cikk (4) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az árverések kiszámíthatóságának 
biztosítása érdekében – különös tekintettel 
a kibocsátási egységek becsült 
mennyiségére a jelen bekezdésének 
megfelelően – bármiféle módosítás, így 
többek között az elárverezendő kibocsátási 
egységek mennyiségének vagy 
mennyiségük egy részének csökkentése 
valamennyi tagállam egyhangú 
jóváhagyását írja elő.”

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. 
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Módosítás 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 jelen bekezdésének 
megfelelően – bármiféle módosítás, így 
többek között az elárverezendő kibocsátási 
egységek mennyiségének vagy 
mennyiségük egy részének csökkentése 
valamennyi tagállam egyhangú 
jóváhagyását írja elő.”

Or. en

Módosítás 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Bármiféle módosítást a tagállamok 
árverésből származó bevételeit érintő fent 
említett módosításra vonatkozó tagállami 
szintű hatásvizsgálatnak kell kísérnie.” A 
Bizottságnak kompenzációs 
intézkedéseket kell javasolnia a 
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tagállamok jövedelmeire gyakorolt hatás 
minimalizálása érdekében.”

Or. en

Indokolás

Azt ETS-irányelv 10. cikkének (3) bekezdése szerint a kibocsátási egységek elárverezéséből 
származó bevételek 50%-ának egy részét olyan, fejlődő országokban véghezvitt fellépések 
finanszírozására kell fordítani, amelyek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az 
ahhoz való alkalmazkodásra irányulnak. 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Olyan módosítás, amely a 2013-ban vagy 
a 2020-ig azt követő években 
elárverezhető kibocsátási egységek 
mennyiségének korlátozását eredményezi, 
nem alkalmazható a II. b. mellékletben 
meghatározott tagállamokra.”

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 the 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.
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Módosítás 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Olyan módosítás, amely a 2013-ban vagy 
a 2020-ig azt követő években 
elárverezhető kibocsátási egységek 
mennyiségének korlátozását eredményezi, 
nem alkalmazható a II. b. mellékletben 
meghatározott tagállamokra.”

Or. en

Indokolás

Azok a tagállamok, amelyek 2005-ben a Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott 
referenciaévhez képest legalább 20%-kal csökkentették az üvegházhatás okozó gázok 
kibocsátását, az árverés útján értékesíthető teljes kibocsátásiegység-mennyiség további 2 %-
át kapták meg. Az árverés útján értékesítendő egységek további része olyan tagállamok 
költségeit hivatott kompenzálni, amelyek hatalmas mértékben csökkentették kibocsátásuk 
mennyiségét a megelőző években. A változtatások árverési ütemezésre gyakorolt minden 
lehetséges hatásának minimalizálása érdekében a II. b. mellékletben meghatározott 
tagállamokat mentesíteni kell az árverésre bocsátandó kibocsátási egységek jövőbeli 
mennyiségének korlátozását célzó valamennyi mechanizmusban való részvétel alól.

Módosítás 43
Konrad Szymański

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

1a. cikk
A 29. cikk (1) bekezdésének (a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Ha a kibocsátási egységek ára hat 
egymást követő hónapnál hosszabb ideig 
az előző két évi európai karbonpiaci 
átlagár háromszorosánál magasabb vagy 
alacsonyabb értékű, az Európai 
Bizottság azonnal összehívja a 
280/2004/EK határozat 9. cikkével 
létrehozott bizottságot.”

Or. en

Indokolás

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének módosítása helyett, a 29. cikk (a) 
bekezdésébe egy olyan bekezdést kell beilleszteni, amely nagyobb jogbiztonságot nyújt. 
Jelenlegi formájában a 29. cikk (a) bekezdése túlzott áringadozás esetén lehetővé teszi a 
reagálást, de valójában ez az intézkedés kizárólag a kibocsátási egységek árának túlzott 
emelkedését érinti. A javasolt módosítások bevezetésével szabályozási intézkedés szüksége 
esetén kizárólag egy jogi eszköz állna rendelkezésre a reagálásra.

Módosítás 44
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
1 b cikk (új)
2003/87/EK irányelv
29 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
A 29. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„(a) olyan intézkedés, mely lehetővé teszi 
a tagállamoknak az árverés útján 
értékesítendő mennyiség egy része 
elárverezésének előre hozását vagy 
késleltetését;”
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Or. en

Indokolás

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének módosítása helyett, a 29. cikk (a) 
bekezdésébe egy olyan bekezdést kell beilleszteni, amely nagyobb jogbiztonságot nyújt. 
Jelenlegi formájában a 29. cikk (a) bekezdése túlzott áringadozás esetén lehetővé teszi a 
reagálást, de valójában ez az intézkedés kizárólag a kibocsátási egységek árának túlzott 
emelkedését érinti. A javasolt módosítások bevezetésével szabályozási intézkedés szüksége 
esetén kizárólag egy jogi eszköz állna rendelkezésre a reagálásra.

Módosítás 45
Konrad Szymański

Határozatra irányuló javaslat
1 c cikk (új)
2003/87/EK irányelv
29 a cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
A 29. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„(ba) olyan intézkedés, mely lehetővé teszi 
a tagállamoknak az árverés útján 
értékesítendő mennyiség egy része 
elárverezésének elhagyását.”

Or. en

Indokolás

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének módosítása helyett, a 29. cikk (a) 
bekezdésébe egy olyan bekezdést kell beilleszteni, amely nagyobb jogbiztonságot nyújt. 
Jelenlegi formájában a 29. cikk (a) bekezdése túlzott áringadozás esetén lehetővé teszi a 
reagálást, de valójában ez az intézkedés kizárólag a kibocsátási egységek árának túlzott 
emelkedését érinti. A javasolt módosítások bevezetésével szabályozási intézkedés szüksége 
esetén kizárólag egy jogi eszköz állna rendelkezésre a reagálásra.


