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10.4.2013 A7-0046/10 

Módosítás 10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történı értékesítésének 

idıbeli ütemezése 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 2003/87/EK irányelv 

felülvizsgálatához szükséges strukturális 

intézkedésekre tett javaslatok benyújtása 

elıtt a Bizottság – a 2012-es karbonpiaci 

jelentésben felsorolt lehetséges 

intézkedések mellett – vegye fontolóra a 

túlzott mértékő egységkiosztás és az 

indokolatlan egységhiány hatásainak 

mérséklése céljából történı intézkedések 

beemelését e felülvizsgálatba. E 

felülvizsgálatnak dinamikusabb 

megközelítést kell alkalmaznia a 

kibocsátási egységek kiosztásával 

kapcsolatban. E megközelítésnek aktuális 

termelési tényezıkön kell alapulnia, nem 

pedig korábbi referencia-idıszakokon, 

amelyek bizonyítottan képtelenek 

elısegíteni, hogy az ETS a gazdasági 

fellendülés és hanyatlás egyes 

szakaszaihoz megfelelıen tudjon 

alkalmazkodni, emellett biztosítania kell, 

hogy a teljes idıszak során teljesüljenek 

az elıírt abszolút csökkentések. E 

felülvizsgálat további javaslatokat 

foglalhat magába a karbonpiac megfelelı 

mőködését irányító és ellenırzı hatékony 

mechanizmus létrehozására, amely 

kizárólag a 2003/87/EK irányelv központi 

célkitőzései alapján és minden más 

politikai célkitőzéstıl függetlenül 
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Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Módosítás 11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történı értékesítésének 

idıbeli ütemezése 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk 

2003/87/EK irányelv 

10 cikk – (4) bekezdés – elsı albekezdés – utolsó 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.” 

„Amennyiben a hatásvizsgálat azt mutatja 

az egyes ipari ágazatok esetében, hogy 

várhatóan korlátozott lesz a 

kibocsátásáthelyezés jelentıs 

kockázatának kitett létesítményekre 

gyakorolt hatás, vagy ha a Bizottság a 

közvetett költségek lehetséges 

növekedésének kompenzálása céljából 

szakpolitikai intézkedéseket javasol, a 

Bizottság adott esetben módosíthatja az 

árverések ütemezését a 13. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott, 2013. január 

1-jén kezdıdı idıszakon belül legfeljebb 

900 millió kibocsátási egység 

vonatkozásában. Amennyiben a Bizottság 

bizonyos mennyiségő kibocsátási egység 

visszatartására tesz javaslatot, 

gondoskodnia kell arról, hogy e 

kibocsátási egységeket lineáris módon 

ismételten bevezessék a kibocsátási 

egységek visszatartásának idıpontját 

követı évtıl kezdıdıen. A Bizottság 

legfeljebb egy ilyen kiigazítást hajt végre 

2020-ig.” 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Módosítás 12 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történı értékesítésének 

idıbeli ütemezése 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a bevezetı hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az UNFCCC Részes Feleinek 

17. konferenciája által elfogadott, a 

Durban Platform néven ismert 2015-ös 

nemzetközi éghajlat-változási 

megállapodásról szóló határozatra, 

Or. en 

Indokolás 

While in effect, only European countries (EU/EFTA) and Australia (pending the results of the 

forthcoming federal elections on 14 September 2013), responsible for less than 14% of global 

emissions, have agreed to the extension of the UNFCCC Kyoto Protocol on December 8, 

2012 in Doha, the EU should postpone amending any parts of the politically sensitive Climate 

and Energy Package agreed to in 2008 before the finalisation of the negotiations taking place 

on a new international agreement on climate protection measures. At the moment, any 

measures to cut emissions in Europe will actually cause further emissions to drastically rise 

in other parts of the world as industry is moved to regions with little or no environmental 

protection regimes.  
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10.4.2013 A7-0046/13 

Módosítás 13 

Tadeusz Cymańsky, Zbigniew Ziobro 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történı értékesítésének 

idıbeli ütemezése 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Határozatra irányuló javaslat 

1 b bevezetı hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel a Bizottság által 2012. október 

10-én közzétett 2012-es európai 

versenyképességi jelentésre, 

Or. en 

 

 


