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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 

versenyképes gazdaság 2050-ig történı 

megvalósításának ütemtervérıl szóló, 

2012. március 15-i állásfoglalásában 

(2011/2095(INI))
1
 az Európai Parlament 

felhívta a Bizottságot, hogy az EU 

kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU 

ETS) hibáinak korrekciója, valamint 

annak érdekében, hogy az az eredetileg 

tervezettek szerint mőködhessen, fogadjon 

el intézkedéseket, valamint a harmadik 

kereskedelmi idıszak megkezdése elıtt 

adott esetben módosítsa a 2003/87/EK 

irányelv 10. cikke (4) bekezdésének 

megfelelıen elfogadott rendeletet olyan 

megfelelı intézkedések végrehajtása 

érdekében, amelyek magukban 

foglalhatják a kibocsátási egységek 

szükséges összegének visszatartását. 

 ______________ 
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 1
 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 
1 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) 2011 végére 955 millió 

kibocsátásiegység-többlet halmozódott fel. 

Ez a többlet tovább növekedik, ha nem 

hoznak az EU ETS-re vonatkozó 

strukturális intézkedéseket. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 
1 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) A kibocsátásiegység-többlet ilyen 

jelentıs felhalmozódása az eredetileg 

tervezetthez képest alacsonyabb 

szénárakhoz vezet, ami kevésbé ösztönzi a 

szénszegény technológiákba történı 

beruházásokat, ugyanakkor egyre inkább 

fennáll annak a kockázata, hogy az Uniót 

az intenzív szénfelhasználású 

infrastruktúrák közé szorítja. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerő 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetısége van arra, hogy a piac megfelelı 
mőködésének biztosítása érdekében – 
kivételes körülmények fennállása esetén – 
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelıen módosítsa az 

(2) A jogbiztonság és a piac 
kiszámíthatósága érdekében célszerő 
pontosítani, hogy a Bizottságnak 
lehetısége van arra, hogy a piac megfelelı 
mőködésének biztosítása érdekében – 
kivételes körülmények fennállása esetén – 
a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének megfelelıen módosítsa az 
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árverések ütemezését. árverések ütemezését, feltéve, hogy egy 
ilyen beavatkozás hatásvizsgálattal 

igazolható, amely kimutatja, hogy a 

kibocsátás-áthelyezés jelentıs 

kockázatának kitett ágazatokra gyakorolt 

hatás korlátozott. A Bizottság számára 

lehetıvé kell tenni, hogy legfeljebb egy 

ilyen módosítást – kizárólag a 2013. 

január 1-jével kezdıdı nyolcéves idıszak 

során – végrehajthasson. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 
2 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az árverések ütemezésének 

módosítását inkább rövid távú fellépésnek, 

mint az EU ETS piaci 

egyenlıtlenségeinek kezelésére irányuló 

strukturális intézkedésnek kell tekinteni, 

és az nem áshatja alá az EU ETS 

stabilitását és kiszámíthatóságát. 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 
2 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tanúsítványok potenciálisan 

magasabb árára tekintettel fontolóra kell 

venni egyrészrıl az „Iránymutatás az 

üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 

2012 utáni kereskedelmi rendszerének 

kontextusában hozott egyes állami 

támogatási intézkedésekhez” címő 

dokumentum (SWD(2012)0130, 

SWD(2003)0131 – közvetett kibocsátási 

költségek), másrészrıl a 2003/87/EK 

irányelv 10a. cikke (14)–(17) 

bekezdésében (közvetlen kibocsátási 

költségek)foglalt kritériumok 

felülvizsgálatát, figyelembe véve a 

kibocsátás-áthelyezés és az ágazatok 
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közötti verseny torzulásának kockázatát. 

Indokolás 

Míg néhány iparág a szabad kibocsátási egységek tekintetében rendkívül nagyvonalú 

elbánásban részesül, vannak olyan energiaintenzív termelık, amelyek vagy tisztességtelen 

versenynek vannak kitéve, mert közvetlen versenytársaik részesülnek a kibocsátási egységek 

ingyenes kiosztásából (pl. a gipszágazat), vagy amelyeknek – ultra-energiaintenzitásukat 

tekintetbe véve – a kompenzációs szintjük túl alacsony (pl. az aluminiumágazat). Ezért az egyes 

állami támogatási intézkedésekrıl szóló iránymutatásoknak tükrözniük kellene ezt a helyzetet, 

és a kibocsátásáthelyezési lista meghatározásának kritériumait felül kellene vizsgálni annak 

érdekében, hogy lehetıvé lehessen tenni a viszonylag alacsony szén lábnyommal rendelkezı 

energiahatékony ágazatok bevonását. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 
1 cikk – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) 
bekezdésének elsı albekezdése a 
következı mondatokkal egészül ki: 

 

Módosítás  8 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a piac megfelelı mőködésének 
biztosítása érdekében adott esetben 
módosítja az egyes idıszakokon belül az 
árverések ütemezését. 

A Bizottság a piac megfelelı mőködésének 
biztosítása érdekében kivételes 
körülmények fennállása esetén 

módosíthatja a 13. cikk (1) bekezdésében 

említett, 2013. január 1-jén kezdıdı 

idıszakon belül az árverések ütemezését, 
amennyiben egy hatásvizsgálat kimutatja, 

hogy egy ilyen beavatkozásnak a 

kibocsátás-áthelyezés jelentıs 

kockázatának kitett ágazatokra gyakorolt 

hatása korlátozott. A Bizottság legfeljebb 
egy ilyen módosítást hajthat végre.  
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Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 
1 a cikk (új) 
 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Hatálybalépés 

 Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való közzétételét követı 

harmadik napon lép hatályba. 

 
 
 


