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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a karbonintenzitást ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) fő céljának 
annak kell lennie, hogy a kibocsátásáthelyezés elleni küzdelem révén fellépjen az 
éghajlatváltozás ellen és támogassa az EU éghajlat-politikai célkitűzéseit azáltal, hogy 
kezeli a kibocsátásáthelyezés kockázatát, illetve uniós és globális szinten ösztönzi a 
zöld és energiahatékony technológiákba való uniós és globális szintű beruházást, 
hozzájárulva ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális 
csökkentéséhez; úgy véli, hogy a végső célnak egy hatékony globális éghajlat-politika 
kialakításának kell lennie;

2. úgy véli, hogy a közelmúltban elfogadott zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzés, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 2030-ig történő legalább 60%-os csökkentésére vonatkozó, a 
Parlament által elfogadott célkitűzés, valamint az Unió Párizsi Megállapodás szerinti 
nemzetközi kötelezettségvállalásai jelentős dekarbonizációs erőfeszítéseket tesznek 
szükségessé az Unió részéről, ami a hazai termelők által az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) keretében fizetett szén-dioxid-ár jóval a 
jelenlegi ár fölé történő emelkedéséhez fog vezetni; ezért úgy véli, hogy a szén-dioxid-
kibocsátás egységes globális árazásának hiányában a kibocsátásáthelyezés kockázata 
fokozódhat; ezzel összefüggésben üdvözli a Tanács és a Bizottság 
kötelezettségvállalását egy karbonintenzitást ellensúlyozó, WTO-kompatibilis 
mechanizmus végrehajtására, amely biztosítaná, hogy az importárak tükrözzék a szén-
dioxid-tartalmat, segítve az egyenlő versenyfeltételek megteremtését a belföldi és a 
külföldi termelők között, és ezáltal biztosítva, hogy az EU éghajlat-politikai 
célkitűzéseit ne ássa alá a termelés áthelyezése és a kevésbé ambiciózus éghajlat-
politikával rendelkező országokból származó megnövekedett behozatal, ezzel 
hozzájárulva az igazságos átmenet biztosításához;

3. megjegyzi, hogy a Bizottság jelenleg értékeli a karbonintenzitást ellensúlyozó 
mechanizmus bevezetésének valamennyi különböző lehetőségét, az adóztatási 
eszközöktől kezdve az EU ETS-en alapuló mechanizmusokig; kiemeli, hogy az összes – 
akár hazai, akár importált – fogyasztási termék széntartalmára kivetett vámilleték adó 
(vagy adó) nem kezelné teljes mértékben a kibocsátásáthelyezés kockázatát, és 
technikai kihívást jelentene, tekintettel a globális értékláncokban a szén-dioxid-
kibocsátás nyomon követésének összetettségére, továbbá jelentős terhet róna a 
fogyasztókra; úgy véli, hogy a kibocsátásáthelyezés kockázatának a WTO szabályainak 
betartása mellett történő kezelése érdekében a CBAM-nek oly módon kell díjat fizetnie 
a behozatal széntartalmáért, hogy az tükrözze az uniós gyártók által fizetett szén-dioxid-
kibocsátási költségeket; e tekintetben úgy véli, hogy a megkülönböztetésmentesség 
WTO-elvének való megfelelés érdekében a mechanizmusnak egységes szén-dioxid-árat 
kell biztosítania mind a belföldi gyártók, mind az importőrök számára; úgy véli, hogy az 
uniós gyártók által fizetett szén-dioxid-költséget legjobban tükröző lehetőség, amely 
biztosítja az automatikus árkiigazítást és a megkülönböztetésmentesség elvének való 
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megfelelést, az EU ETS-en alapuló mechanizmus; ezért arra ösztönzi a Bizottságot, 
hogy olyan rendszert vezessen be, amely arra kötelezné az importőröket, hogy a 
termékeik szén-dioxid-kibocsátási volumenére kibocsátási egységeket vásároljanak; úgy 
véli, hogy ezt az importra vonatkozó kibocsátási egységek a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer áraihoz kapcsolódó külön csoportjának létrehozásával (elméleti 
kibocsátáskereskedelmi rendszer) vagy az importőröknek az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerében már meglévő csoportjába való bevonásával 
lehetne elérni; megjegyzi, hogy ez utóbbi további technikai kihívásokat vonhat maga 
után, mint például az árstabilitás biztosításának szükségességét (amelyet esetleg a 
meglévő felső határ megfelelő szintre emelésével és a piaci stabilizációs tartalék 
felhasználásával lehetne kezelni), valamint az esetleges piaci beavatkozás kockázatának 
elkerülését célzó biztosítékok bevezetését; elismeri, hogy az importra kivetett rögzített 
vámilleték vagy adó egyszerű eszköz lehet arra, hogy erős és stabil környezetvédelmi 
árjelzést adjon az importált karbon tekintetében; úgy véli azonban, hogy rögzített jellege 
miatt egy ilyen adó kevésbé rugalmas eszköz lenne ahhoz, hogy tükrözze az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer árainak alakulását; hangsúlyozza, hogy egy olyan 
változó adó bevezetése, amely automatikusan tükrözi az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszer árait, a gyakorlatban egyenértékű lenne egy fiktív kibocsátáskereskedelmi 
rendszerrel; elismeri, hogy amennyiben a CBAM fiskális jellegű lesz, lehetőség van 
egy, az EUMSZ 192. cikkének (2) bekezdésén alapuló mechanizmus bevezetésére; 
kitart amellett, hogy a CBAM elsődleges célja a környezetvédelem, és ezért a 
környezetvédelmi kritériumoknak alapvető szerepet kell játszaniuk az eszköz 
megválasztásában; hangsúlyozza, hogy e céllal összhangban a kiválasztott eszköznek 
kiszámítható és kellően magas szén-dioxid-árat kell biztosítania, amely ösztönzi a 
dekarbonizációs beruházásokat a Párizsi Megállapodás céljainak elérése érdekében;

4. úgy véli, hogy a CBAM-nek ideális esetben az EU ETS hatálya alá tartozó összes – a 
nyersanyagoktól a köztes vagy végtermékekig terjedő – alapanyagimportra vonatkoznia 
kellene, hogy elkerülhetők legyenek a termékek közötti versenytorzulások a belső 
piacon és az értéklánc mentén; elismeri, hogy már 2023-ban technikai nehézségekbe 
ütközik az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó valamennyi 
alapanyag lefedése, és megérti, hogy a kibocsátásáthelyezés kockázatának leginkább 
kitett ágazatok a kezdeti szakaszban elsőbbséget élvezhetnek; mindazonáltal 
figyelmezteti a Bizottságot az uniós iparágakat érő potenciális károkra, ha az EU ETS 
nem terjed ki valamennyi ágazatára, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
lehető legszélesebb ágazati hatókörre; sürgeti a Bizottságot, hogy amennyiben 
fokozatos megközelítést alkalmaz, foglaljon bele egy kötelező érvényű ütemtervet a 
CBAM hatókörének bővítésére;

5. úgy véli, hogy ideális esetben a CBAM-nek a lehető legpontosabban kell mérnie a 
hatálya alá tartozó behozatal karbontartalmát; mindazonáltal ajánlja egy olyan 
megvalósítható rendszer bevezetését, amely az alapanyagok összetételén keresztül 
objektíven méri minden egyes behozatal szén-dioxid-kibocsátási volumenét (az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság javaslatának megfelelően); emlékeztet arra, hogy ez a 
megközelítés az EU ETS hatálya alá tartozó minden alapanyagot súlyozna, és azt 
megszorozná egy alapértelmezett szén-dioxid-intenzitási értékkel; hangsúlyozza 
azonban, hogy az importőröknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az EU ETS 
nyomon követésére, jelentésére és ellenőrzésére vonatkozó uniós normákkal (MRV) 
összhangban bizonyítsák, hogy termékeik szén-dioxid-tartalma alacsonyabb az említett 
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értékeknél, és ennek megfelelően – a fenntartható technológiákra irányuló innováció és 
beruházások világszerte történő ösztönzése érdekében – kiigazított illetéket kelljen 
fizetniük; úgy véli, hogy ez nem róhat aránytalan terhet a kkv-kra; kiemeli, hogy a 
mechanizmus végrehajtását olyan uniós normáknak kell alátámasztaniuk, amelyek 
megakadályozzák annak megkerülését vagy helytelen felhasználását, és amelyek 
működtetéséhez erős és független infrastruktúrára lesz szükség;

6. javasolja, hogy a CBAM végrehajtása a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának 
fokozatos megszüntetését, és egy megfelelő átmeneti időszakot követően annak 
végleges felszámolását eredményezze, mivel a mechanizmusnak biztosítania kell, hogy 
az uniós gyártóknak és importőröknek ugyanazokat a szén-dioxid-kibocsátási 
költségeket kelljen viselniük az uniós piacon; hangsúlyozza, hogy egy kiszámítható 
menetrendű átmeneti időszak alatt fokozatosan meg kell szüntetni az ingyenes 
kibocsátási egységeket; úgy véli, hogy az átmeneti időszaknak szabályozási biztonságot 
kell nyújtania az erőforrás- és energiaigényes iparágak számára; hangsúlyozza, hogy 
nem szabad kettős védelmet biztosítani, és hogy a mechanizmusnak WTO-
kompatibilisnek kell lennie; úgy véli, hogy e célból a CBAM-nek le kell vonnia az 
ingyenes kibocsátási egységek értékét az importőrök által fizetendő összegből annak 
érdekében, hogy a CBAM és az ingyenes kibocsátási egységek párhuzamosan 
létezhessenek anélkül, hogy kétszeres ellentételezéshez vezetnének, és hogy a WTO 
előírásainak továbbra is megfeleljenek; megjegyzi, hogy ezt a fokozatos megszüntetést 
olyan exporttámogatási intézkedések bevezetésének kell kísérnie, amelyek továbbra is 
megfelelnek a WTO előírásainak és összhangban állnak az EU környezetvédelmi 
célkitűzéseivel; felhívja a Bizottságot, hogy az erőteljes szén-dioxid-mentesítési 
ösztönzők fenntartása és az uniós export számára egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében értékelje a részleges export-visszatérítések bevezetését a leginkább szén-
dioxid-hatékony termelőkre vonatkozó jelenlegi referenciaérték-logika alapján, amely 
nem térít meg többet, mint az ingyenes kibocsátási egységek jelenlegi szintje;

7. hangsúlyozza, hogy az egyenlő feltételek és a megkülönböztetésmentes bánásmód 
biztosítása érdekében a CBAM-nek biztosítania kell, hogy a harmadik országbeli 
importőrök ne fizessenek kétszeres díjat termékeik széntartalmáért; felhívja a 
Bizottságot, hogy gondosan értékelje a CBAM különböző formáinak a legkevésbé 
fejlett országokra gyakorolt hatását;

8. kéri, hogy a CBAM bevételeit tekintsék uniós bevételeknek;

9. úgy véli, hogy a fenti javaslat szilárd alapot biztosít a WTO-szabályokkal való 
összeegyeztethetőséghez, mivel nem tesz különbséget a gyártók és az importőrök között 
(és egymás között sem), átlátható és tudományosan megalapozott objektív 
kritériumokon alapul, és teljesíti elsődleges célját, a környezet és az egészség védelmét; 
felhívja a Bizottságot, hogy folytasson kétoldalú és többoldalú megbeszéléseket a 
kereskedelmi partnerekkel a CBAM végrehajtásának megkönnyítése és a 
viszontintézkedések elkerülése érdekében; kitart amellett, hogy elő kell mozdítani a 
Bizottság környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos munkáját a WTO-ban annak 
érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelmi jog összhangba kerüljön a Párizsi 
Megállapodás éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseivel; felhívja a Bizottságot, hogy vonja 
be a Parlamentet a CBAM kidolgozási folyamatának valamennyi szakaszába; kéri egy 
olyan nyomon követési mechanizmus és felülvizsgálati folyamat létrehozását, amelyben 
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a Parlament a legteljesebb mértékben részt vesz.
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