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20.6.2013 A7-0046/21 

Módosítás  21 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 – 1 albekezdés 
 

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 ágazatokra vagy 

alágazatokra gyakorolt hatás, a Bizottság 
a piac megfelelı mőködésének biztosítása 
érdekében kivételes körülmények 

fennállása esetén módosíthatja az 
árverések ütemezését a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott, 2013. január 

1-jén kezdıdı idıszakon belül. A 

Bizottság legfeljebb egy alkalommal és 

maximum 900 millió kibocsátási egység 

vonatkozásában hajt végre ilyen 

módosítást. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Módosítás  22 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 cikk (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

A piacról az árverések ütemezésének a 

2003/87/EK irányelv 10. cikk (4) cikke 

értelmében történı módosítása miatt 

ideiglenesen visszatartott kibocsátási 

egységeket a kibocsátási egységek 

legutóbbi alkalommal történt 

visszatartásának évét követı évtıl 

kezdıdıen kiszámítható és lineáris módon 

ismételten bevezetik a piacra. 600 millió 

ilyen kibocsátási egységet kell 

rendelkezésre bocsátani egy olyan alap 

létrehozásának érdekében, amely 

támogatja az innovatív szénszegény 

technológiák, valamint az energiaigényes 

iparágak költségeinek és 

szénkibocsátásának csökkentését célzó 

demonstrációs projektek és intézkedések 

kidolgozását, illetve amely a szénszegény 

gazdaságra való átálláshoz kapcsolódó 

társadalmi és a készségekkel összefüggı 

szempontokra fordítható. A finanszírozás 

az értelemszerően alkalmazandó 

2003/87/EK irányelv 10a. cikke (8) 

bekezdésének 4. albekezdésében foglalt 

elvek alapján történik. A rendelkezésre 

álló pénzügyi támogatást 2020 vége elıtt 

el kell különíteni. 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Módosítás  23 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 preambulumbekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az uniós kibocsátáskereskedelmi 

rendszert a 2003/87/EK irányelv 1. cikke 

szerint a célból hozták létre, hogy 

elımozdítsa az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának költséghatékony és 

gazdasági szempontból eredményes 

módon történı csökkentését. 

Or. en 

Indokolás 

A fix összkvótás kereskedelmi rendszer garantálja az adott kibocsátáscsökkentési célok 

költséghatékony módon történı elérését. A kibocsátások csökkentését a felsı határ, nem pedig 

az ár garantálja. 
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20.6.2013 A7-0046/24 

Módosítás  24 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 

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 
árverések ütemezését. 

(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 
árverések ütemezését. A Bizottság számára 

legfeljebb egy alkalommal, maximum 

900 millió kibocsátási egység 

vonatkozásában, és kizárólag a 2013. 

január 1-jével kezdıdı nyolcéves idıszak 

során kell lehetıvé tenni ilyen módosítás 

végrehajtását. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Módosítás  25 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság által visszatartásra 

javasolt kibocsátási egységek egy részét az 

ipari innováció és az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer 

stabilitásának erısítésére szolgáló alap 

létrehozására kell fordítani. Meg kell 

bízni a Bizottságot annak elıírásával, 

hogy ebbıl az alapból 600 kibocsátási 

egységet a meglévı uniós támogatási 

mechanizmus („NER 300”) alapján az 

innovatív szénszegény technológiák 

fejlesztésére használjanak fel, valamint az 

energiaigényes iparágak költségeit és 

szénkibocsátását potenciálisan csökkentı 

demonstrációs projektekre és 

fejlesztésekre alkalmazzanak, illetve a 

szénszegény gazdaságra való átálláshoz 

kapcsolódó társadalmi és a készségekkel 

összefüggı szempontokra fordítsanak.  

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Módosítás  26 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 

2 b preambulumbekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tanúsítványok potenciálisan 

magasabb árának fényében 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 pedig a 2003/87/EK 

irányelv (közvetlen kibocsátási költségek) 

10a. cikke (14)–(17) bekezdésében foglalt 

kritériumok felülvizsgálatát, figyelembe 

véve a kibocsátásáthelyezés és az ágazatok 

közötti verseny torzulásának kockázatát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.6.2013 A7-0046/27 

Módosítás  27 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Annak ellenére, hogy a szén-dioxid-

árazás az eredetileg vártnál alacsonyabb, 

a Bizottságnak tartania kell magát a 

kereskedelmi idıszakon belüli 

szabályozási folytonosság elvéhez, és a 

2015–2019 közötti idıszak tekintetében a 

kibocsátásáthelyezés jelentıs 

kockázatának kitett ágazatok és 

alágazatok meghatározásakor figyelembe 

kell vennie a jelenlegi gazdasági 

körülményeket.  

Or. en 

Indokolás 

A kibocsátásáthelyezés jelentıs kockázatának kitett ágazatok jegyzékének összeállításakor a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie a jelenlegi gazdasági helyzetet. A jelenlegi jegyzékben 

szereplı ágazatoknak az új jegyzékben is szerepelniük kell. Az iparnak hosszú távú 

kiszámíthatóságra van szüksége; ezért a Bizottságnak tartania kell magát a szabályozási 

folytonosság elvéhez. 
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20.6.2013 A7-0046/28 

Módosítás  28 

Matthias Groote 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 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 b preambulumbekezdés (új) 

 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A jelenlegi alacsony szén-dioxid-

árazás többek között a megújuló 

energiaforrások rendkívül eltérı nemzeti 

támogatási rendszereinek köszönhetı, 

amelyek pedig a megújuló 

energiaforrásokról szóló irányelv 

eredményeképpen alakultak ki. Az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hosszú 

távú eredményességének növelése és a 

szabályozási biztonság garantálása 

érdekében a Bizottságnak a megújuló 

energiaforrások 2020 utáni, uniós szintő 

elımozdítása érdekében 2013 végéig elı 

kell terjesztenie egy jobban integrált 

rendszert lehetıvé tévı struktúrákat.  

Or. en 

 
 
 


