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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 támogassa az EU 
zöld célkitűzéseit;

2. javasolja, hogy a CBAM-et az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) 
kiterjesztéseként hajtsák végre, amely arra kötelezné az importőröket, hogy a termékeik 
szén-dioxid-kibocsátási volumenére kibocsátási egységeket vásároljanak; megjegyzi, 
hogy a mechanizmusnak egységes szén-dioxid-kibocsátási árat kell biztosítania mind a 
belföldi gyártók, mind az importőrök számára;

3. sürgeti, hogy a javasolt CBAM a belső piac torzulásának elkerülése érdekében 
valamennyi behozatalra vonatkozzon;

4. ajánlja egy olyan rendszer bevezetését, amely az alapanyagok összetételén keresztül 
méri a behozatal szén-dioxid-kibocsátási volumenét (az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság javaslatának megfelelően); emlékeztet arra, hogy ez a realisztikus becslés az 
EU ETS hatálya alá tartozó minden alapanyagot súlyozna, és megszorozná azt a szén-
dioxid-intenzitás – ideális esetben nemzeti szinten meghatározott – értékével; 
hangsúlyozza azonban, hogy a karbonhatékonyabb importőrök számára lehetővé kell 
tenni, hogy tanúsítsák termékeik fajlagos karbonintenzitását;

5. kéri, hogy a CBAM végrehajtása egy megfelelő átmeneti időszakot követően a 
kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának fokozatos megszüntetését eredményezze, 
mivel a mechanizmus biztosítja, hogy az uniós gyártóknak és importőröknek 
ugyanazokat a szén-dioxid-kibocsátási költségeket kelljen viselniük az uniós piacon; 
megjegyzi, hogy ezt a fokozatos megszüntetést az export-visszatérítések bevezetésével 
párhuzamosan kell elvégezni az erőteljes szén-dioxid-mentesítési ösztönzők fenntartása 
érdekében, ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani az uniós export 
számára;

6. hangsúlyozza, hogy a harmadik országbeli importőröknek nem szabadna kétszer 
fizetniük termékeik karbonvolumenéért;

7. felszólít arra, hogy a CBAM bevételeit tegyék az uniós költségvetés részévé;

8. úgy véli, hogy a fenti javaslat összeegyeztethető a Kereskedelmi Világszervezet 
szabályaival, mivel nem tesz különbséget a termelők között, objektív kritériumokon 
alapul, és egyértelmű környezetvédelmi célkitűzéssel rendelkezik.


