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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU célkitűzése, amely szerint 2020-ig 30%-kal csökkentik az üvegházhatást okozó gázok 
(GHG) kibocsátását, teljes mértékben elfogadható, amennyiben a gazdaságilag magasabb 
szinten álló fejlődő országok és más fejlett országok hasonló arányú kibocsátáscsökkentésre 
vállalnak kötelezettséget. Szintén elfogadható az a kötelezettségvállalás, hogy bármely 
nemzetközi megállapodástól függetlenül 2020-ig legalább 20%-kal csökkenjen az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

AZ EU által kifejlesztett kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) az üvegházhatást okozó 
gázok (GHG) kibocsátásának költséghatékony és gazdaságilag hatékony módon történő 
csökkentésére irányuló uniós stratégiája kulcsfontosságú eleme. Egy piacalapú eszköz 
felbecsülhetetlen értékkel rendelkezik, a világ legnagyobb egységes szénpiacának Európa 
általi létrehozása valamint a szén költségének megállapítása pedig jól mutatja a benne rejlő 
hatalmas lehetőségeket. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban el kell ismerni, hogy az ETS 
irányelven még van mit javítani, ezért a kibocsátáskereskedelmi rendszer módosítására és 
kiterjesztésére irányuló jelenlegi javaslat üdvözlendő.

Ki kell emelni a bizottsági javaslat minőségét: a kibocsátási egységekre vonatkozó közösségi 
szintű összkvóta bevezetése javítani fogja az EU ETS következetességét és kiszámíthatóságát, 
ugyanakkor választ ad a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban a verseny tekintetében felmerült 
aggodalmakra is. Az árverés útján történő értékesítés a kötelezettségek megállapításának 
ésszerű és átlátható módja. A CDM/JI kibocsátáscsökkentési egységek felhasználási 
feltételeinek tisztázására irányuló bizottsági javaslat szintén üdvözlendő. 

A javaslat javításának lehetőségeiről:

Az EU ETS-t oly módon kellene létrehozni, hogy nemzetközi megállapodás esetén lehetőség 
legyen a globális kibocsátáskereskedelmi rendszerrel való összekapcsolására. Ugyanilyen 
fontos, hogy a rendszer nemzetközi megállapodás hiányában is működni tudjon.

Ágazatonként számszerűsített kötelezettségvállalásokat tartalmazó, nemzetközi, kötelező 
érvényű megállapodások hiányában a következményes kibocsátás kockázata (ti. az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával járó tevékenységek áthelyezése az Európai 
Unióból harmadik országokba, ezáltal növelve a globális kibocsátást és veszélyeztetve az 
Európai Unió területén folytatott gazdasági tevékenységeket) olyan jelentős probléma, amely 
megfelelő megoldást igényel. 

Az iparágak következményes kibocsátás általi veszélyeztetettség szerinti osztályozása 
összetett és kényes eljárás; teljes mértékben átlátható módon és a lehető legrövidebb idő alatt 
kell elvégezni, hogy az iparág tekintetében növekedjék a kiszámíthatóság; a ráfordítások 
várható költségnövekedésének közvetlen és közvetett hatását is figyelembe kell venni. Az 
ingyenes kibocsátási egységekhez világos teljesítménymérő referenciaértékeket kell rendelni 
az összes olyan esetben, amikor az árverés útján történő értékesítés versenysemlegességet 
nem garantálják nemzetközi megállapodások.  Az osztályokba sorolást az Európai Parlament, 
a Tanács és az érintett ágazatok és alágazatok véleményének kikérését követően kell 
elvégezni.
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Továbbra sem világos, és részletes magyarázatot igényel, hogy milyen elvek alapján történik 
a kibocsátási egységek árverés útján való, tagállamok általi értékesítése a magasabb árat 
kínálónak, beleértve a pénzügyi ágazatot is; a pénzügyi piacok szereplőinek az új piaci 
lehetőségben való nyilvánvaló érdekeltsége nem feledtetheti el az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése mögötti általános célkitűzést, nevezetesen az elsődleges szereplők 
(széndioxid-kibocsátók) megfelelő áron történő hozzáférésének biztosítását. Az árverés 
gyakorlati működése lényeges alapeleme a kibocsátás-kereskedelmi rendszerre vonatkozó 
átdolgozott javaslatnak, és ezért az együttdöntési eljárás hatálya alá kell tartoznia.

Hasonlóképpen a tagállamok árverésből származó bevételét nem szabad a mindenkori hiány 
fedezésére szolgáló új bevételnek tekinteni, hanem új stratégiai lehetőségnek a fenntartható 
fejlődés, az éghajlatváltozás mérséklésre irányuló erőfeszítések és a technológiai innováció és 
kutatás támogatására, valamint a fejlődő országok, különösen a legkevésbé fejlett országok 
számára az alkalmazkodási folyamathoz nyújtott segítséghez való hozzájárulásnak. Az ilyen 
prioritások szükségessé teszik majd a kellő átláthatóság biztosítását az Európai Parlament és a 
polgárok számára, valamint a versennyel és állami támogatással kapcsolatos ügyek igen 
alapos ellenőrzését.

Ezenkívül az első két szakasz tapasztalatai azt mutatják, hogy számos iparág üzemeltetői, 
különös tekintettel az energiaiparra, hajlamosak a költségek nagy részét a végső fogyasztókra 
hárítani. Az energiaágazatban sorra kerülő teljes körű árveréseket megfelelően ellenőrizni 
kell, az energiatermelőknek pedig valódi belső kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseket kell 
tenniük. Annak a becsült kockázata, hogy az energiaárak a végső fogyasztók számára a 
jövőben növekedni fognak, komoly aggodalmat kelt, mind ennek az Európai Unión belüli 
inflációs nyomáshoz való hozzájárulása, mind az alacsony és közepes jövedelmű 
háztartásokra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatása, mind pedig a gazdasági ágazatok 
energiafelhasználóinak összköltségeire közvetlenül kifejtett hatása tekintetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
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Közösség legalább 20 %-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30 %-kal az 1990. évi 
szint alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50 %-kal az 1990. évi szint alá 
kell csökkenteni. Minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

Közösség legalább 20 %-kal, illetve –
amennyiben más fejlett országok is 
vállalják a kibocsátások hasonló 
csökkentését, valamint a gazdaságilag 
fejlettebb fejlődő országok 
kötelezettségeikhez és lehetőségeikhez 
mérten szintén megfelelően hozzájárulnak 
a folyamathoz – 30 %-kal az 1990. évi 
szint alá csökkenti az üvegházhatású gázok 
teljes kibocsátását. 2050-re az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátását 
legalább 50 %-kal az 1990. évi szint alá 
kell csökkenteni. Minden gazdasági 
ágazatnak – beleértve a nemzetközi 
repülési, tengeri közlekedési és cementipart 
– hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez. A 
nemzetközi tengeri közlekedési 
kibocsátásokat 2015-ig be kell építeni az 
EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe 
(EU ETS) vagy másként kell felvenni az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 
2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő 
szintre történő csökkentésére irányuló 
tagállami törekvésekről szóló bármely 
határozatba.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az élő fák, a nyersfa és a fából 
készült termékek fontos szénmegkötő és 
szénraktározó forrást jelentenek. 
Ráadásul a fosszilis energiaforrások 
helyett felhasznált nyersfa az 
üvegházhatás ellen is hatékony. Ily 
módon az erdők valódi természetes 
szénraktárak. Ugyanakkor a szén a 
légkörbe jut, ha az erdőket kivágják vagy 
felégetik. Ezért az erdők védelmére 
védőmechanizmust kell létrehozni, az 
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éghajlatváltozás enyhítése érdekében.

Indokolás

A földek használatának megváltozása (pl.: erdőirtás a trópusi vidékeken) felelős valószínűleg 
az üvegházhatású gázok világszintű kibocsátásának 20%-áért. Kizárólag az erdőirtáshoz 
kapcsolódóan világszinten az üvegházhatású gázkibocsátás évente 6 milliárd tonna CO2-nak 
felel meg.

Csupán Franciaország esetében egyedül a megkötött szénmennyiség 15,6 millió tonna, és a 
kibocsátott üvegházhatású gázok 10%-át köti meg. A helyettesített szén becsült mennyisége 14 
millió tonna. Az erdők és a nyersfa nélkül Franciaország szénkibocsátása 108 millió tonnával, 
vagyis közel 20%-kal több lenne.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Tekintettel arra, hogy az 
éghajlatváltozás enyhítésében jelentős 
potenciálja van az erdőgazdálkodásnak, 
ösztönző intézkedéseket kell hozni ezen 
ágazat értékelése és fejlesztése céljából, az 
erdők által betöltött egyéb funkciók 
tiszteletben tartása mellett. 

Indokolás

Tekintettel a GIEC 2007-es jelentésre, amely kimondja, hogy: „hosszú távon az erdők 
fenntartható fejlesztésére irányuló stratégiák, amelyek az erdők által megkötött 
szénmennyiség megtartását vagy növelését célozzák, miközben feldolgozható fát, 
forgácsolható fát, energia előállítására alkalmas fát termelnek, a legnagyobb mértékű 
éghajlatváltozást enyhítő hatással is járnak majd.” Mindamellett emlékeztetni kell az Európai 
Parlament 2007. november 15-i állásfoglalására, amelyben kéri az Európai Bizottságot, hogy 
bizonyos erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységeket vegyen fel az ETS-be.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás során kifejtett jelentős 
erőfeszítésekre, helyénvaló, hogy a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevétel legalább 
20 %-át kötelezően a következőkre 
használják fel: az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
finanszírozása, megújuló energiaforrások 
kifejlesztése az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20 %-ban 
megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20 %-kal növeli 
az energiahatékonyságot, az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítése és geológiai 
tárolása, hozzájárulás a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alaphoz, az erdőirtás megakadályozására és 
a fejlődő országokban megvalósítandó 
alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 
villamosenergia-árak lehetséges 
emelkedésének hatása az alacsony és
közepes jövedelemmel rendelkező 
háztartásokban. Ez az arány jelentősen 
alatta marad az állami hatóságoknak az 
árverés útján történő értékesítés során elért 
nettó bevételre vonatkozó várakozásainak, 
figyelemmel a társasági adóból származó 
bevétel lehetséges csökkenésére. Ezen 
túlmenően a kibocsátási egységek árverés 

(15) Tekintettel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás során kifejtett jelentős 
erőfeszítésekre, helyénvaló, hogy a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevétel legalább 
90 %-át kötelezően a következőkre 
használják fel: az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése, az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
kapcsolatos, az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó ágazatokkal kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés finanszírozása, megújuló 
energiaforrások kifejlesztése az Európai 
Unió azon kötelezettségvállalásának 
teljesítése érdekében, hogy 2020-ra 20 %-
ban megújuló energiaforrásokat fog 
felhasználni, továbbá az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának teljesítése 
érdekében, hogy 2020-ra 20 %-kal növeli 
az energiahatékonyságot, az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítése és geológiai 
tárolása, hozzájárulás a globális 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alaphoz, az erdőirtás megakadályozására és 
a fejlődő országokban megvalósítandó 
alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 
villamosenergia-árak lehetséges 
emelkedésének hatása az alacsony és 
közepes jövedelemmel rendelkező 
háztartásokban. Ez az arány jelentősen 
alatta marad az állami hatóságoknak az 
árverés útján történő értékesítés során elért 
nettó bevételre vonatkozó várakozásainak, 
figyelemmel a társasági adóból származó 
bevétel lehetséges csökkenésére. Ezen 
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útján történő értékesítéséből származó 
bevételt a közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani. Rendelkezéseket bevezetni 
az árverés útján történő értékesítésből 
származó pénzeszközök fenti célú 
felhasználásának nyomon követéséről. Ez a 
bejelentés nem mentesíti a tagállamokat a 
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében 
megállapított, az egyes nemzeti 
intézkedések bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségük teljesítése alól. Az irányelv 
nem vetíti előre az állami támogatásokkal 
kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét. 

túlmenően a kibocsátási egységek árverés 
útján történő értékesítéséből származó 
bevételt a közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani. Rendelkezéseket bevezetni 
az árverés útján történő értékesítésből 
származó pénzeszközök fenti célú 
felhasználásának nyomon követéséről. Ez a 
bejelentés nem mentesíti a tagállamokat a 
Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében 
megállapított, az egyes nemzeti 
intézkedések bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségük teljesítése alól. Az irányelv 
nem vetíti előre az állami támogatásokkal 
kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, továbbá 
a szén-dioxid-elkülönítésre és -tárolásra 
nem adható ingyenes kiosztás, mivel ezt a 
tevékenységet azzal kell ösztönözni, hogy 
a tárolt kibocsátások ellenében nem kell 
kibocsátási egységeket leadni. A verseny 
torzulásának megakadályozása érdekében a 
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek akkor, ha a más 
ágazatok létesítményei által előállított ilyen 
hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra 
került sor.

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés 
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
növekvő költségének áthárítására, továbbá 
a szén-dioxid-elkülönítésre és -tárolásra 
nem adható ingyenes kiosztás, mivel ezt a 
tevékenységet azzal kell ösztönözni, hogy 
a tárolt kibocsátások ellenében nem kell 
kibocsátási egységeket leadni. A verseny 
torzulásának megakadályozása érdekében a 
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek akkor, ha a más 
ágazatok létesítményei által előállított ilyen 
hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra 
került sor. Mindazonáltal a 
villamosenergia-ágazatban továbbra is 
komoly belső kibocsátáscsökkentési 
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erőfeszítésekre van szükség. A költségek 
áthárítását minden esetben értékelni és 
elemezni kell, különösen annak az 
Európai Unión belüli inflációs 
nyomáshoz való hozzájárulása, az 
alacsony és közepes jövedelmű 
háztartásokra gyakorolt társadalmi és 
gazdasági hatása, és a gazdasági ágazatok 
energiafelhasználóinak összköltségeire 
közvetlenül kifejtett hatása tekintetében. A 
versenyhatóságoknak különös gondot kell 
fordítaniuk a piaci erőfölénnyel túlzott 
és/vagy kiegyensúlyozatlan energiaár-
emelések formájában történő visszaélések 
szabályozására.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi ingyenes kiosztás a 
2005–2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80 %-a, 
amennyit az említett létesítmények a teljes 
éves közösségi kibocsátásiegység-
mennyiséghez viszonyítva kibocsátottak. 
Ezt követően az ingyenes kiosztást minden 
évben egyenlő összegekkel kell 
csökkenteni, ami 2020-ban az ingyenes 
kiosztás megszűnését eredményezi. 

(17) A közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó más ágazatok esetében a 
kibocsátási egységek 100%-át ingyenesen 
kell kiosztani, amennyiben nincsen 
érvényben hatékony és ellenőrizhető 
nemzetközi megállapodás és/vagy 
nemzetközi ágazati  megállapodás. Ilyen 
megállapodás megléte esetén olyan 
átmeneti rendszert kell bevezetni, 
amelyben a 2013. évi kiosztás a 2005–
2007. időszakban a teljes közösségi 
kibocsátásiegység-mennyiség annyi 
százalékának megfelelő összeg 80 %-a, 
amennyit az említett létesítmények az éves 
közösségi kibocsátásiegység-mennyiséghez 
viszonyítva kibocsátottak. Ezért az 
ingyenes kiosztást minden évben egyenlő 
összegekkel kell csökkenteni, ami 2020-
ban az ingyenes kiosztás megszűnését 
eredményezi.

Indokolás

Megegyezik a (13) preambulumbekezdéssel. Mivel az ETS kinyilvánított célkitűzése a 
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széndioxid-kibocsátások gazdaságban jelentkező legalacsonyabb költség melletti ((1) 
preambulumbekezdés) csökkentése, az ingyenes kiosztás a leghatékonyabb kiosztási módszer 
az ipar számára, a villamosenergia-termelő ágazat kivételével. Az árverés egyetlen előnye, 
hogy az kiterjeszti a rendszert azokra a CO2-mentes technológiákra, amelyek nem 
szerepelnek az ETS-ben, mint például a nukleáris, a víz- és a szélenergia-termelésre. Az 
árverésnek tehát meglehetnek a maga előnyei az energiaiparban, de más ipari ágazatban 
kevésbé hatékony.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok (hivatkozási rendszer) szerint 
kell meghatározni. A szabályoknak 
figyelemmel kell lenniük az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra és az üvegházhatást 
okozó gázok elkülönítésére és tárolására. 
Ezek a szabályok nem ösztönözhetik a 
kibocsátás növelését, és biztosítaniuk kell, 
hogy az érintett kibocsátási egységek egyre 
növekvő hányadát árverés útján értékesítik. 
A kiosztandó mennyiségeket a piac 
megfelelő működése érdekében a 
kereskedelmi időszak kezdete előtt 
rögzíteni kell. A kiosztásnak meg kell 
akadályoznia a verseny indokolatlan 
torzulását az ipari létesítményeknek 
szállított villamos energia és távhő piacain. 
Az említett szabályoknak az átmenetileg 
ingyenes kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 

(18) A Közösségben fennálló verseny 
torzulásainak csökkentése érdekében a 
létesítmények részére átmenetileg 
ingyenesen kiosztott mennyiséget a 
Közösség egészére kiterjedő, összehangolt 
szabályok és ágazati referenciaértékek 
szerint kell meghatározni. A szabályoknak 
és referenciaértékeknek figyelemmel kell 
lenniük az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos és a leginkább 
energiatakarékos műszaki megoldásokra, a 
helyettesítő megoldásokra, az alternatív 
termelési eljárásokra, a biomassza 
felhasználására, a megújuló 
energiaforrásokra, a kapcsolt 
energiatermelés felhasználására és az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítésére 
és tárolására. Ezek a szabályok nem 
ösztönözhetik a kibocsátás növelését, és 
biztosítaniuk kell, hogy az érintett 
kibocsátási egységek egyre növekvő 
hányadát árverés útján értékesítik. A 
kiosztandó mennyiségeket a piac megfelelő 
működése érdekében a kereskedelmi 
időszak kezdete előtt rögzíteni kell. A 
kiosztásnak meg kell akadályoznia a 
verseny indokolatlan torzulását az ipari 
létesítményeknek szállított villamos 
energia és távhő piacain. Az említett 
szabályoknak az átmenetileg ingyenes 
kiosztásban részesülő meglévő 
létesítményekkel azonos tevékenységet 
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kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható. Azokat a 
kibocsátási egységeket, amelyek az új 
kibocsátók részére elkülönített tartalékban 
2020-ban megmaradnak, árverés útján kell 
értékesíteni.

folytató új kibocsátókra is vonatkozniuk 
kell. A belső piaci verseny torzulásainak 
megakadályozása érdekében az új 
kibocsátók villamosenergia-termelésére 
ingyenes kiosztás nem nyújtható, kivéve az 
ipari termelési folyamat során keletkező 
hulladékgázokból saját felhasználásra 
előállított villamos energia esetében. 
Azokat a kibocsátási egységeket, amelyek 
az új kibocsátók részére elkülönített 
tartalékban 2020-ban megmaradnak, 
árverés útján kell értékesíteni.

Indokolás

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage and this 
allocation should be done not only through harmonised Community-wide rules but, more 
importantly, through sectoral benchmarks previously discussed with the sectors involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not be excluded from 
this list. 

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions.
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás tárgyalása során, 
amelynek célja a globális hőmérséklet-
emelkedés 2°C-ban történő korlátozásának 
elérése, és amelyet a Balin elért 
eredmények is ösztönöznek. Amennyiben 
más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
megállapodásnak, ez olyan harmadik 

(19) A Közösség továbbra is vezető 
szerepet játszik egy olyan nagyszabású 
nemzetközi megállapodás és/vagy 
nemzetközi ágazati megállapodások 
tárgyalása során, amelyek célja a globális 
hőmérséklet-emelkedés 2°C-ban történő 
korlátozásának elérése, és amelyeket a 
Balin elért eredmények is ösztönöznek. 
Amennyiben más fejlett országok és a nagy 
üvegházhatásúgáz-kibocsátók nem lesznek 
részesei ennek a nemzetközi 
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országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100 %-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége. 

megállapodásnak, ez olyan harmadik 
országokban, ahol az iparágra nem 
vonatkoznak hasonló szén-dioxid-
kibocsátási korlátozások, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának emelkedésével járhat 
(következményes kibocsátás), és ezzel 
egyidejűleg a Közösségben működő egyes 
energiaigényes, a nemzetközi versenynek 
kitett ágazatok és alágazatok gazdasági 
hátrányba kerülhetnek. Ez alááshatja a 
közösségi fellépések környezeti integritását 
és eredményességét. A következményes 
kibocsátás elleni fellépésként a Közösség 
100 %-os mértékig ingyenes kiosztásban 
fogja részesíteni az adott feltételeket 
teljesítő ágazatokat és alágazatokat. Az 
említett ágazatok és alágazatok 
meghatározását, valamint a szükséges 
intézkedéseket ismételten értékelik majd, 
biztosítva, hogy cselekvésre csak a 
szükséges esetben kerüljön sor, és 
elkerülendő a túlkompenzációt. Azoknak 
az ágazatoknak és alágazatoknak az 
esetében, ahol alappal feltehető, hogy a 
következményes kibocsátás kockázata más 
módon nem zárható ki, és ahol a 
hatékonyan termelt villamos energiára 
fordítják a termelési költségek nagy 
hányadát, az intézkedés során – a teljes 
kibocsátásiegység-mennyiség 
megváltoztatása nélkül – figyelembe 
vehető a termelési folyamat során 
elfogyasztott villamos energia mennyisége. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 

(20) A Bizottságnak ezért legkésőbb 2011 
júniusáig felül kell vizsgálnia a helyzetet, 
konzultálnia kell valamennyi érintett 
szociális partnerrel, és – a nemzetközi 
tárgyalások eredményére figyelemmel –
jelentést kell benyújtania, amelyhez 
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csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak legkésőbb 
2010. június 30-ig meg kell határoznia, 
hogy melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. A Bizottság elemzésének 
alapját annak értékelése képezi, hogy
valóban nem lehetséges-e jelentős 
piacirészesedés-veszteség nélkül áthárítani 
az igényelt kibocsátási egységeknek a 
termékek árában megjelenő költségét a 
Közösségen kívül működő olyan 
létesítményekre, amelyek nem tesznek 
hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A következményes 
kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett, energiaigényes iparágak 
nagyobb mennyiségű ingyenes 
kiosztásban részesülhetnének, vagy be 
lehetne vezetni egy hatékony szén-dioxid-
kiegyenlítő rendszert, amely egyenlő 
elbánásban részesítené a Közösség 
területén működő, jelentős 
következményes kibocsátási kockázattal 
járó létesítményeket és a harmadik 
országbeli hasonló létesítményeket. Egy 
ilyen rendszer olyan követelményeket 
alkalmazhatna az importőrökre 
vonatkozóan, amelyek nem lennének 
kevésbé kedvezőek, mint az Európai 
Unióban működő létesítményekre 
alkalmazott előírások – ilyen lehetne 
például a kibocsátási egységek leadásának 
kötelezővé tétele. Az intézkedéseknek 
minden esetben összhangban kellene 
állniuk az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének elveivel, 
különösen a közös, de differenciált 
felelősség és lehetőségek elvével, 
tekintettel a legkevésbé fejlett országok 
helyzetére. Az intézkedésnek továbbá 
összhangban kell állnia a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeivel, a WTO-
egyezményt is beleértve.

csatolja majd az esetleges javaslatait. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak 2010. 
január 30-ig meg kell határoznia, hogy 
melyek azok az energiaigényes ipari 
ágazatok vagy alágazatok, ahol a 
következményes kibocsátás 
valószínűsíthető. Az ilyen ágazatok és 
alágazatok azonosítására és 
kritériumainak megállapítására a 
szociális partnerekkel és az érintettekkel 
folytatott konzultációt követően az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
benyújtott javaslat útján kerül sor. E 
javaslatnak számolnia kell azzal a 
lehetőséggel, hogy nem sikerül kötelező 
kibocsátáscsökkentést előíró nemzetközi 
megállapodást tető alá hozni, és szem előtt 
kell tartania egy nemzetközi megállapodás 
lehetséges alternatíváit. A Bizottság 
elemzésének alapját az Európai Unión 
belüli és kívüli létesítmények 
költségszerkezetének és annak értékelése 
képezi, hogy valóban nem lehetséges-e 
jelentős piacirészesedés-veszteség nélkül 
áthárítani az igényelt kibocsátási 
egységeknek a termékek árában megjelenő 
költségét a Közösségen kívül működő 
olyan létesítményekre, amelyek nem 
tesznek hasonló lépéseket a kibocsátások 
csökkentése érdekében. A Bizottságnak 
nyomon kell követnie az uniós székhelyű, 
a termelési folyamatban 
kibocsátáscsökkentésre kötelezett 
termelőkre a verseny és a foglalkoztatás 
tekintetében gyakorolt lehetséges 
hatásokat. Az intézkedéseknek minden 
esetben összhangban kellene állniuk az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének elveivel, különösen a 
közös, de differenciált felelősség és 
lehetőségek elvével, tekintettel a 
legkevésbé fejlett országok helyzetére. Az 
intézkedésnek továbbá összhangban kell 
állnia a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeivel, a WTO-egyezményt is 
beleértve.
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Indokolás

Az érintett iparágak számára a kiszámíthatóság biztosítása érdekében a következményes 
kibocsátással érintett ágazatok azonosítására és besorolására vonatkozó kritériumokat a 
Bizottság által javasoltnál sokkal korábban meg kell állapítani; az uniós székhelyű termelőkre 
gyakorolt közvetlen és közvetett hatásokat is figyelembe kell venni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 
fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejöttét követően azonban 
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
kiegészítő felhasználásáról. Ilyen 
megállapodás hiányában a CER-ek és 
ERU-k további felhasználásáról való 

(21) A Közösségen belüli egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében
össze kell hangolni a közösségi 
rendszerben működő üzemeltetők által a 
Közösségen kívüli kibocsátáscsökkentésért 
kapott jóváírások felhasználását. Az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célokat állapít meg a fejlett országok 
számára a 2008–2012. időszakra, és előírja 
igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
tiszta fejlesztési mechanizmus (TFM), 
valamint közös végrehajtású projektek 
útján történő létrehozását, valamint a fejlett 
országok által az említett célokra történő 
felhasználását. Míg a kiotói keretrendszer 
2013-tól nem teszi lehetővé új, 
mennyiségileg meghatározott kibocsátási 
célkitűzések nélküli ERU-k létrehozását a 
fogadó országok számára, CDM-egységek 
felvételére továbbra is lehetőség van. Az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi 
megállapodás létrejöttét követően azonban 
rendelkezni kell a megállapodást aláíró 
országokból származó igazolt 
kibocsátáscsökkentések (CER) és 
kibocsátáscsökkentési egységek (ERU) 
kiegészítő felhasználásáról. Ilyen 
megállapodás hiányában a CER-ek és 
ERU-k további felhasználásáról való 
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rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, 
és megnehezítené a megújuló 
energiaforrások növekvő mértékű 
használatára vonatkozó közösségi 
célkitűzések megvalósítását. A CER-ek és 
ERU-k felhasználásának összhangban kell 
állnia a Közösség által meghatározott 
céllal, miszerint 2020-ra az energia 20 %-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. Amennyiben e célok 
elérésével összhangban áll, meg kell 
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik 
országokkal olyan megállapodásokat 
kössenek a kibocsátáscsökkentés 
ösztönzése tárgyában, amelyek további 
valós csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 
technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell.

rendelkezés tönkretenné ezen ösztönzőket, 
és megnehezítené a megújuló 
energiaforrások növekvő mértékű 
használatára vonatkozó közösségi 
célkitűzések megvalósítását. A CER-ek és 
ERU-k felhasználásának összhangban kell 
állnia a Közösség által meghatározott 
céllal, miszerint 2020-ra az energia 20 %-át 
megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
továbbá elő kell mozdítania az 
energiahatékonyságot, az innovációt és a 
technológiai fejlődést. Amennyiben e célok 
elérésével összhangban áll, meg kell 
fontolni azt a lehetőséget, hogy harmadik 
országokkal olyan megállapodásokat 
kössenek a kibocsátáscsökkentés 
ösztönzése tárgyában, amelyek további 
valós csökkenést eredményeznek az 
üvegházhatású gázok kibocsátása területén, 
és ezzel egyidejűleg serkentik a Közösség 
területén alapított társaságok innovációs 
tevékenységét és a harmadik országok 
technológiai fejlődését. Az ilyen 
megállapodásokat egynél több ország 
megerősítheti. A megfelelő tartalmú 
nemzetközi megállapodás Közösség általi 
megkötését követően a harmadik 
országbeli projektekből származó 
jóváírásokhoz való hozzáférést a közösségi 
rendszeren keresztül elérendő 
kibocsátáscsökkentési szint emelkedésével 
párhuzamosan növelni kell. A 
következményes kibocsátásnak kitett 
ágazatokban azonban a CDM és JI 
projektek vonatkozásában nem kellene 
kibocsátáscsökkentési egységeket 
biztosítani.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A kiosztás szempontjából a légi 
közlekedés esetében alkalmazott 

(33) A légiközlekedés az energiatermékek 
és a villamos energia közösségi adóztatási 
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megközelítésnek – nem úgy, mint a 
villamosenergia-termelők esetében – meg 
kell egyeznie az átmeneti ingyenes 
kiosztásban részesülő más iparágak 
tekintetében javasolt megközelítéssel. Azaz 
a kibocsátási egységek 80 %-át 2013-ban 
ingyenesen kell kiosztani oly módon, hogy 
ezt követően a légi közlekedésre vonatkozó 
ingyenes kiosztás évente egyenlő 
összegekkel csökkenjen, majd 2020-ban 
megszűnjön. A Közösségnek és a 
tagállamoknak továbbra is törekedniük kell 
globális intézkedések elfogadására a légi 
közlekedésből származó üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése 
érdekében, és a közösségi rendszer 
következő felülvizsgálatának részeként át 
kell tekinteniük az említett ágazat 
helyzetét.

keretének átszervezéséről szóló, 2003. 
október 27-i 2003/96/EK tanácsi 
irányelvben1 meghatározott 
energiaigényes iparág. Életképes, 
alternatív üzemanyag hiányában a légi 
közlekedés teljes mértékben kerozinfüggő 
és igen magas csökkentési költségekkel 
rendelkezik. A légi járművek 
üzemeltetőinek korlátozott az a képessége, 
hogy áthárítsák fogyasztóikra a 
kibocsátási egységek költségeit. A 
Közösségnek és a tagállamoknak továbbra 
is megegyezésre kell törekedniük olyan 
globális intézkedések meghozatala 
érdekében, amelyek célja a légi 
közlekedésből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése. 
Mindaddig, amíg meg nem születik a légi 
közlekedéssel kapcsolatos üvegházhatást 
okozó gázkibocsátások csökkentésére 
irányuló globális intézkedésekre 
vonatkozó globális megállapodás, komoly 
kockázata van a közlekedés 
elmozdulásának és a következményes 
kibocsátásnak, különösen akkor, ha az 
EU ETS-ébe tartozó ágazatra magas 
szintű árverést alkalmaznak. A légi 
közlekedés vonatkozásában a kibocsátási 
egységek árverési szintjének tükröznie kell 
a következményes kibocsátás kockázatát és 
az EU ETS-nek az uniós légi közlekedés 
versenyképességére gyakorolt hatását.
_______________
1 HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

Indokolás

A légi közlekedési ágazat egyedi jellege miatt annak az EU ETS-ébe való felvétele függ a 
2003/87/EK irányelvnek a (2006) 818 bizottsági javaslat értelmében jelenleg zajló 
felülvizsgálatától is. A légi közlekedés vonatkozásában az árverésnek az általános 
felülvizsgálattal érintett szintjéről a következményes kibocsátás hatásai és az EU légi 
közlekedésének versenyképességére gyakorolt hatás alapos vizsgálatát követően kell dönteni, 
amely utóbbi jelenleg az Európai Bizottság tanulmányának tárgyát képezi.

Módosítás 12



AD\741397HU.doc 17/49 PE406.161v04-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b alpont 
2003/87/EK irányelv
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) Az „új kibocsátó” olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt 
szerzett;

(h) Az „új kibocsátó” olyan, az I. 
mellékletben felsoroltak közül egy vagy 
több tevékenységet folytató létesítmény, 
amely a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
létesítményjegyzék Bizottságnak való 
megküldését követően üvegházhatású gáz 
kibocsátására vonatkozó engedélyt szerzett 
vagy üvegházhatású gáz kibocsátásra 
vonatkozó engedélyét naprakésszé tette a 
létesítmény jellegében vagy működésében 
bekövetkezett változás vagy annak 
bővítése, illetve a meglévő létesítmény 
kapacitásának jelentős növekedését 
eredményező fizikai módosítás miatt;

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség elvét illetően, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében valamennyi termelőnek jogosultnak kell lennie arra, hogy egy hatékonysági cél 
(azaz hivatkozási rendszer) alapján összehasonlítható mennyiségű, ingyenes kibocsátási 
egységet kapjon, amikor új létesítményeket nyitnak meg vagy amikor növelik meglévő 
létesítményeik kapacitását, míg a bizottsági javaslat az ingyenes kiosztást csak az első esetre 
vonatkozóan tartja meg. 

Ez a módosítás előmozdítja az elavult vagy nem hatékony létesítmények bezárását és a 
termelésnek egy központosított, korszerű egységbe való áthelyezését, amely a 
méretgazdaságosság kihasználásával birkózik meg a szükséges és jelentős befektetésekkel.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(t) »tüzelőberendezés«: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 

(t) „tüzelőberendezés”: olyan, rögzített 
helyzetű műszaki egység, amelyben hő-
vagy mechanikai energia vagy mindkettő 
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előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását; [u)]

előállítása céljából tüzelőanyagokat 
oxidálnak és más, közvetlenül ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket végeznek, 
beleértve a hulladékgázok tisztítását. A 
91/156/EGK irányelv IIb. mellékletében 
meghatározott újrafeldolgozási eljárásokra 
ugyanakkor nem terjed ki ez a 
meghatározás.

Indokolás

Az EU éghajlatváltozási csomagjának egyik célja az újrafeldolgozás előmozdítása. Ezért 
nincs értelme az újrafeldolgozó műveleteket egy olyan rendszerbe felvenni, amely azokat 
szankcionálni fogja.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – u a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ua) „ideiglenes igazolt kibocsátás-
csökkentés”(tCER): az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez 
készült Kiotói Jegyzőkönyv 12. cikke 
értelmében erdőtelepítési vagy 
újraerdősítési projektek eredményeként 
kiadott és a kiadást követő 
kötelezettségvállalási időszak végén lejáró 
egység;

Indokolás

Az állandóság hiányának kockázatát az erdőkben a CDM eljárás keretében átmeneti hitelek 
létrehozásával kezelik; a felek a feltételeket 2003-ban a milánói konferencián határozták meg 
(19/CP.9. határozat).

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2003/87/EK irányelv
3 cikk – u b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ub) „következményes kibocsátás 
kockázatnak jelentős mértékben kitett 
ágazatok”: a 10a. cikk (9) bekezdésével 
összhangban meghatározott ágazatok;

Indokolás

A kitett ágazatoknak a kritériumokra és az új Ia. mellékletre (új) való hivatkozással történő 
egyértelművé tétele.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2003/87/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények tekintetében a 
tagállamok biztosítják, hogy e 
létesítmények üzemeltetői a megfelelő 
illetékes hatóságnak független hitelesítő 
által hitelesített kibocsátásadatokat 
nyújthassanak be annak érdekében, hogy 
ezeket az adatokat a kiadandó kibocsátási 
egységek mennyiségének meghatározása 
során figyelembe lehessen venni.

2. A közösségi rendszerbe 2013-tól 
bekapcsolódó létesítmények tekintetében a 
tagállamok biztosítják, hogy e 
létesítmények üzemeltetői a megfelelő 
illetékes hatóságnak kellően alátámasztott 
és független hitelesítő által hitelesített 
kibocsátásadatokat nyújtsanak be annak 
érdekében, hogy ezeket az adatokat a 
kiadandó kibocsátási egységek 
mennyiségének meghatározása során 
figyelembe lehessen venni.

Indokolás

Kötelezővé kell tenni, amennyiben az ilyen adatokat a kiadandó kibocsátási egységek 
mennyiségének meghatározása során figyelembe kell venni.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 20 %-át a 
következő célokra kell felhasználni:

3. A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek –
beleértve a (2) bekezdés b) pontja alapján 
megvalósuló értékesítésből származó 
valamennyi bevételt is – legalább 50 %-át a 
következő célokra kell felhasználni:

Indokolás

A kvóták elárverezése ahhoz vezet, hogy a pénzügyi transzferek a szennyező iparágaktól a 
megújuló energiákat fejlesztő, szénmegkötő, illetve a szénfelszabadulást gátoló tevékenységek 
felé mozdulnak el.

A hat helsinki fenntartható fejlődési kritériumot – különösen a társadalmi-gazdasági 
előnyökkel foglalkozó hatodik kritériumot – tiszteletben tartó minősítési folyamatnak kell a 
trópusi erdők kitermelésének folytatása tekintetében a fő feltételnek lennie.

Az Európai Unióban az erdőgazdálkodás és a faipar 10 és 20% közötti mértékben 
ellensúlyozza az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés 
finanszírozására, ideértve az európai 
stratégiai energiatechnológiai tervben 
foglalt kezdeményezésekben való 
részvételt is;

(a) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, ideértve a globális 
energiahatékonysági és 
megújulóenergiaforrás-alapnak nyújtott 
hozzájárulást is, az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra, valamint 
a kibocsátáscsökkentést és az 
alkalmazkodást célzó, az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó ágazatokra vonatkozó 
kutatás és fejlesztés finanszírozására, 
ideértve az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervben és az európai 
technológiai platformokban foglalt 
kezdeményezésekben való részvételt;
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Indokolás

Mivel a közösségi rendszer egyik alapvető vélelme az, hogy a rendszer hatálya alá tartozó 
berendezések jelentősen hozzájárulhatnak az EU csökkentési célkitűzéseihez, az ilyen 
berendezésekből származó bevételeket ezek felé kell terelni. Az uniós technológiai platformok 
sikeres eszközök és azokat meg kell erősíteni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására, különösen a 
széntüzelésű erőművek vonatkozásában;

(c) az üvegházhatású gázok elkülönítésére 
és geológiai tárolására;

Indokolás

Mivel a közösségi rendszer egyik alapvető vélelme az, hogy a rendszer hatálya alá tartozó 
berendezések jelentősen hozzájárulhatnak az EU csökkentési célkitűzéseihez, az ilyen 
berendezésekből származó bevételeket ezek felé kell terelni. Az uniós technológiai platformok 
sikeres eszközök és azokat meg kell erősíteni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban;

(d) az erdőirtás elkerülését célzó 
intézkedésekre, különösen a legkevésbé 
fejlett országokban, különösen a 
hitelesítések fejlesztésével, valamint a 
tagállamok vagy a régiók részéről 
kiegészítő intézkedésekkel, amelyek célja 
az erdők és a fafelhasználás 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való 
hozzájárulásának javítása, az erdő többi 
funkciójának megőrzése mellett;
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Indokolás

A kvóták elárverezése ahhoz vezet, hogy a pénzügyi transzferek a szennyező iparágaktól a 
megújuló energiákat fejlesztő, szénmegkötő, illetve a szénfelszabadulást gátoló tevékenységek 
felé mozdulnak el.

A hat helsinki fenntartható fejlődési kritériumot – különösen a társadalmi-gazdasági 
előnyökkel foglalkozó hatodik kritériumot – tiszteletben tartó minősítési folyamatnak kell a 
trópusi erdők kitermelésének folytatása tekintetében a fő feltételnek lennie.

Az Európai Unióban az erdőgazdálkodás és a faipar 10 és 20% közötti mértékben 
ellensúlyozza az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) az energiahatékonysággal és a tiszta 
energiákkal kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés finanszírozására az irányelv 
hatálya alá tartozó ágazatokban.

Indokolás

Az árverésből származó bevételeket elvileg arra kellene felhasználni, hogy létrehozzák a jövő 
alacsony széndioxid-kibocsátású ágazatait, a pénzeszközöknek az érintett ágazatokba való 
újbóli befektetésével.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés alapján a kibocsátási 
egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételek 
legalább 50 %-át az üvegházhatást okozó 
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gázok csökkentésének, az erdőirtás és -
degradáció elkerülésének, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásnak a finanszírozására kell 
felhasználni.

Indokolás

A kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételeket az 
éghajlatváltozás kezelésére kell felhasználni, mind a csökkentés, mind pedig az alkalmazkodás
tekintetében, valamint támogatásként, különösen az alacsony jövedelemmel rendelkező 
családokban, a szükséges befektetések finanszírozásának elősegítése céljából. A bevételeknek 
legalább a felét a csökkentés, az alkalmazkodás, valamint a fejlődő országokban az erdőirtás 
és -degradáció elkerülésére kell elkülöníteni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról.

4. A tagállamok a 280/2004/EK határozat 
értelmében benyújtott jelentéseikben 
információt szolgáltatnak bevételeiknek a 
felsorolt célokra történő felhasználásáról, 
különös tekintettel a belső piaccal, az 
állami támogatással és a versennyel 
kapcsolatos kérdésekre.

A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek a bevételek 
felhasználásáról, különös tekintettel 
ennek a belső piac, az állami támogatás és 
a verseny vonatkozásában kifejtett 
hatásaira.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2003/87/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az árverések nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes lefolytatása 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-
ig rendeletet fogad el az árverések 
időütemezéséről, igazgatásáról és egyéb 
vonatkozásairól. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Az árveréseket úgy kell 
megszervezni, hogy az üzemeltetők, 
különösen pedig a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását. Ez az intézkedés ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul,
ezért [a 23. cikk (3) bekezdésében] előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

5. A Bizottság 2009. december 31-ig 
elemző jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
értékeli az árverések időütemezését, 
igazgatását és egyéb vonatkozásait, köztük 
adott esetben egy irányelvre irányuló 
javaslatot is. A javaslat célja az árverések 
nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
lefolytatásának biztosítása. Az árveréseket 
úgy kell megszervezni, hogy az 
üzemeltetők, különösen pedig a közösségi 
rendszer hatálya alá tartozó kis- és 
középvállalkozások teljes mértékben részt 
vehessenek rajtuk, és az esetleges többi 
résztvevő ne lehetetleníthesse el az árverés 
lefolytatását, illetve az elfogadásukat 
indokoló éghajlatváltozási célkitűzéseket.
Ezért a javaslatnak megfelelően 
részletesnek kell lennie, többek közt a 
tagállamok-szerte tartott árverések 
időzítésével és gyakoriságával 
kapcsolatosan, valamint az árverések 
lehetséges hatásának kezelése céljából
megfelelő keretekkel kell rendelkeznie, 
különösen az alábbiak vonatkozásában:

–   spekulációs célú lépések,
–   a határokon átnyúló hatások a verseny 

tekintetében,
–   több ágazatot érintő hatások,
–   az európai vállalkozások és ipar, 

különösen a kis- és középvállalkozások 
versenyképessége,

–   inflációs nyomás, és
–   társadalmi-gazdasági hatások.
Az árverés gyakorlati működése lényeges 
alapeleme az uniós kibocsátás-
kereskedelmi rendszerre vonatkozó 
átdolgozott javaslatnak, és ezért az 
együttdöntési eljárás hatálya alá kell 
tartoznia.
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Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kiterjesztett ETS kulcsfontosságú elemét komitológiai eljárás 
keretében kezeljék. A Bizottság számára jobban megfelelt volna, ha együttdüntési eljárásra 
tesz javaslatot, ennek hiányában azonban fel kell állítani azokat a kritériumokat, amelyeket a 
Bizottságnak be kell tartania az árverési módszerekkel kapcsolatos döntése meghozatala 
során.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A (2)–(6) és a (8) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság 2011. június 30-ig 
közösségi szintű, teljes mértékben 
harmonizált végrehajtási intézkedéseket 
fogad el a kibocsátási egységek 
harmonizált kiosztására vonatkozóan.

1. 2011. június 30-ig közösségi szintű, 
teljes mértékben harmonizált 
intézkedéseket kell elfogadni a (2)–(6) és a 
(8) bekezdésben említett kibocsátási 
egységek kiosztására vonatkozóan.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért [a 23. cikk 
(3) bekezdésében] előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

törölve

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek lehetőség szerint 
biztosítaniuk kell, hogy a kiosztás módja 
ösztönözze az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása és az energiafelhasználás 
tekintetében hatékony műszaki 
megoldásokat és a kibocsátáscsökkentést, 
és ne ösztönözzön a kibocsátás 
növekedésére; ebből a célból a kiosztás 
során figyelembe kell venni a 
leghatékonyabb műszaki megoldásokat, a 
helyettesítő megoldásokat, az alternatív 
termelési folyamatokat, a biomassza 
felhasználását, valamint az üvegházhatású 
gázok elkülönítését és tárolását. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység. 

Az első albekezdésben előírt 
intézkedéseknek – többek között a 
folyamatból eredő kibocsátásokra 
tekintettel – biztosítaniuk kell, hogy a 
kiosztás módja ösztönözze az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és 
az energiafelhasználás tekintetében 
hatékony műszaki megoldásokat és a 
kibocsátáscsökkentést, és ne ösztönözzön a 
kibocsátás növekedésére; ebből a célból 
ágazati hivatkozási rendszert kell használni 
és figyelembe kell venni a leghatékonyabb 
műszaki megoldásokat, a helyettesítő 
megoldásokat, az alternatív termelési 
folyamatokat, a biomassza felhasználását, a 
kapcsolt energiatermelést valamint az 
üvegházhatású gázok elkülönítését és 
tárolását az egyes ágazatokban. 
Villamosenergia-termelés céljából 
ingyenesen nem osztható ki kibocsátási 
egység, az ipari gyártási folyamatokból 
származó hulladékgázokból azzal a céllal 
előállított villamos energia kivételével, 
hogy ezt a villamos energiát e gyártási 
folyamatok üzemeltetőjének saját 
fogyasztására használják fel, amely esetben 
az ezen üzemeltető részére történő bármely 
kiosztást a vonatkozó gyártási folyamatok 
tekintetében megállapított ágazati 
hivatkozási rendszernek megfelelően kell 
végezni. 

A Bizottság biztosítja, hogy fölösleges 
költségeket ne hárítsanak át a végső 
fogyasztóra.

Indokolás

Az árverés esetlegesen jelentősen károsíthatja gazdaságilag a gyártóiparágakat anélkül, hogy 
hordozná azokat a környezeti előnyöket, amelyek kizárólag a csökkentési célok betartásától 
függnek. Ezért azt csak akkor szabad bevezetni, ha azt vagy nemzetközi megállapodás 
harmonizálja globálisan vagy ha azt legalább egy megfelelő határkiigazítási mechanizmus 
kíséri. A rendelkezésre álló legjobb technikának megfelelő hivatkozási rendszer 
létrehozásával még ugyanaz marad a kibocsátás nem hatékony termelés beszüntetésével és a 
legmagasabb műszaki normák alkalmazásával való csökkentését célzó gazdasági ösztönzés. 
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A termelési folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú 
felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. 
Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverésből 
és az e gázok gyártójának megfelelő létesítményére alkalmazott kiosztási módszerrel azonos 
módszerbe kell felvenni. Ez megfelel a COM(2008)830 bizottsági közlemény 92. bekezdése fő 
tartalmának.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

Ha és amikor a Közösség olyan 
nemzetközi éghajlat-változási egyezményt 
és/vagy nemzetközi ágazati megállapodást
köt, amely az üvegházhatású gázok 
tekintetében a Közösségben 
megvalósulóval összemérhető mértékű 
kibocsátáscsökkentésre kötelez, akkor a 
Bizottság a fenti intézkedéseket 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy 
ingyenes kiosztásra csak akkor kerülhessen 
sor, ha az az egyezményre figyelemmel 
teljes mértékben indokolt.

A Bizottság nemzetközi megállapodások 
tárgyalására szóló mandátumát az uniós 
székhelyű vállalatokat érintő lehetséges 
következményekről szóló részletes 
elemzések alapján és az Ia. mellékletben 
szereplő kritériumokkal összhangban 
kapja.

Indokolás

A Bizottságnak számszerűen mérhető és ellenőrizhető nemzetközi ágazati megállapodások 
megvalósítására kell összpontosítania; ez az egyetlen módja a következményes kibocsátás és 
az EU-ban székhellyel rendelkező ágazatokat hátrányos helyzetbe hozó tisztességtelen verseny 
elkerülésének.

Módosítás 29
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari gyártási 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból azzal a céllal előállított 
villamos energia kivételével, hogy ezt a 
villamos energiát e gyártási folyamatok 
üzemeltetőjének saját fogyasztására 
használják fel, amely esetben az ezen 
üzemeltető részére történő bármely 
kiosztást a vonatkozó gyártási folyamatok 
tekintetében megállapított ágazati 
hivatkozási rendszernek megfelelően kell 
végezni.

Indokolás

A termelési folyamatokból származó hulladékgázok villamosenergia-termelési célú
felhasználása hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. 
Az ilyen különleges körülmények között előállított villamos energiát ki kell zárni az árverésből 
és az e gázok gyártójának megfelelő létesítményére alkalmazott kiosztási módszerrel azonos 
módszerbe kell felvenni. Ez megfelel a COM(2008)830 bizottsági közlemény 92. bekezdése fő 
tartalmának.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység.

Villamosenergia-termelés céljából új 
kibocsátóknak nem osztható ki ingyenesen 
kibocsátási egység, az ipari gyártási 
folyamatokból származó 
hulladékgázokból előállított villamos 
energia kivételével.
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Ahol egy termelési folyamatból származó 
gázhulladékot üzemanyagként 
használnak, valamennyi kibocsátási 
egységet ki kell osztani a hulladék gázt 
előállító berendezés üzemeltetőjének az 
azon berendezésre alkalmazott ugyanazon 
kiosztási elvek mellett.

Indokolás

Ez a módosítás a 10a. cikk (1) bekezdésére vonatkozó, előző módosítás következménye.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiségnek az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségből
80 %-kal kell részesülnie, ezt követően 
pedig az ingyenesen kiosztott mennyiséget 
évente – mindig azonos mennyiséggel –
úgy kell csökkenteni, hogy 2020-ra elérje a 
nullát.

(7) A 10b. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel az e cikk (3)–(6) bekezdése 
[és a 3c. cikk (2) bekezdése] értelmében 
2013-ban ingyenesen kiosztott 
kibocsátásiegység-mennyiség az (1) 
bekezdésben előírt intézkedésekkel 
összhangban meghatározott mennyiségnek 
felel meg, adott esetben figyelembe véve a 
nemzetközi tárgyalások eredményeit, ezt 
követően pedig az ingyenesen kiosztott 
mennyiséget évente – mindig azonos 
mennyiséggel – úgy kell csökkenteni, hogy 
2020-ra elérje a nullát.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2013-ban, majd azt követően 2020-ig
minden évben a következményes 

(8) Tekintettel a 10b. cikkre, 2013-ban, 
majd azt követően minden évben a 
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kibocsátás kockázatának jelentős 
mértékben kitett ágazatokban működő 
üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülhetnek. 

következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatokban 
működő üzemeltetők a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban meghatározott mennyiség 
100%-a erejéig ingyenes kiosztásban 
részesülnek.

Indokolás

A kibocsátás csökkentésére irányuló kereskedelmi rendszer hatékonysága kizárólag a 
kibocsátási egységeknek a rendszerben meglévő számától függ. A kibocsátási egységek 
összmennyiségére nincs hatással az, hogy e kibocsátási egységeket ténylegesen hogyan –
árverésen vagy hivatkozási rendszerek alkalmazásával – osztják ki, és az ennélfogva nem 
érinti a rendszer által elérni kívánt környezeti eredményt. Az ingyenes kiosztás ezért az 
árveréssel azonos hatékonyságú, ami a kibocsátások csökkentését érinti, ugyanakkor 
alacsonyabb költségekkel terheli a gazdaságot.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Legkésőbb 2010. június 30-ig, majd azt 
követően háromévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

(9) Legkésőbb 2010. január 30-ig, majd 
azt követően négyévente a Bizottság 
meghatározza a (8) bekezdés hatálya alá 
tartozó ágazatokat.

Indokolás

A „következményes kibocsátással” szemben érzékenynek tekintett ágazatokról és a megfelelő 
intézkedésekről a lehető leghamarabb dönteni kell. Az érintett ágazatok háromévenkénti 
újraértékelése szükségtelenül fog bizonytalansághoz vezetni, ami hátrányos a befektetések 
szempontjából.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 9 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek és a Tanácsnak a (8) 
bekezdésben említett ágazatok 
tekintetében. Valamennyi érintett szociális 
partnerrel konzultálni kell.

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az érintetteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
amely érinti a hatékonyságot.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az intézkedés ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért [a 23. cikk (3) 
bekezdésében] előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az érintetteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
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amely érinti a hatékonyságot.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10 a cikk – 9 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új piaci információk alapján az I. 
mellékletben nem szereplő ágazatok 
minden évben kérhetik a Bizottságot, hogy 
értékelje újra a következményes 
kibocsátás általi veszélyeztetettségüket.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés 
végrehajtása során a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakban megjelenítse anélkül, hogy 
ezáltal a Közösségen kívüli, a szén-dioxid-
kibocsátás szempontjából kevésbé 
hatékony létesítményekkel szemben 
jelentős piaci részesedést veszítene; ennek 
érdekében a Bizottság figyelembe veszi 
különösen: 

A (8) bekezdésben említett ágazatok 
meghatározásakor a Bizottság figyelembe 
veszi, hogy az adott ágazatnak vagy 
alágazatnak milyen mértékben van 
lehetősége arra, hogy a termeléshez 
szükséges kibocsátási egységek árát a 
termékárakon keresztül áthárítsa anélkül, 
hogy piaci részesedést vagy az EU-n kívüli 
olyan országokban az ugyanezen 
ágazattal vagy alágazattal kapcsolatos 
nyereségességre vagy befektetésre 
irányuló lehetőségeket veszítene, amely 
országok nem állapítanak meg hasonló 
korlátozásokat a kibocsátásra 
vonatkozóan; a Bizottság figyelembe veszi 
többek között az alábbi kritériumokat: 
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Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság megteremtése érdekében az időszakot 5 ávre kell kiterjeszteni és 
az első vizsgálat idejét előbbre kell hozni 2009. június 30-ra. Nehéz megjósolni, hogy a 
felülvizsgált EU ETS milyen hatást gyakorol a programba tartozó iparágakra az EU-ban. 
Amennyiben a piaci információk azt mutatják, hogy következményes kibocsátás történik egy 
eddig következményes kibocsátásra nem érzékenyként meghatározott ágazatban, úgy a 
megoldásra nem kellene a következő felülvizsgálatig 5 évet várni. E módosítás biztosítja, hogy 
a piac jövőbeli szerkezetét, illetve egyes termékek szén-dioxid-intenzitását és a szállítási 
költségeket – amely fontos tényező a következményes kibocsátás területén – figyelembe veszik.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését; 

a) azt, hogy az árverésen történő értékesítés 
milyen mértékben eredményezné a gyártási 
költségek megnövekedését azokban az 
iparágakban, amelyeknél értékesítési 
egységenként magas a CO2-kibocsátás; 

Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság megteremtése érdekében az időszakot 5 ávre kell kiterjeszteni és 
az első vizsgálat idejét előbbre kell hozni 2009. június 30-ra. Nehéz megjósolni, hogy a 
felülvizsgált EU ETS milyen hatást gyakorol a programba tartozó iparágakra az EU-ban. 
Amennyiben a piaci információk azt mutatják, hogy következményes kibocsátás történik egy 
eddig következményes kibocsátásra nem érzékenyként meghatározott ágazatban, úgy a 
megoldásra nem kellene a következő felülvizsgálatig 5 évet várni. E módosítás biztosítja, hogy 
a piac jövőbeli szerkezetét, illetve egyes termékek szén-dioxid-intenzitását és a szállítási 
költségeket – amely fontos tényező a következményes kibocsátás területén – figyelembe veszik.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt, hogy mennyire van lehetősége az b) azt, hogy mennyire van lehetősége az 
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adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni;

adott ágazatban működő létesítményeknek 
– például a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazásával –
kibocsátáscsökkentést elérni, olyan 
befektetési költség mellett, amely nem 
eredményez a versenyképességben és/vagy 
a piaci részesedésben bekövetkező jelentős 
veszteséget az olyan Közösségen kívüli
létesítményeknél, amelyek nem tartoznak 
egyenértékű CO2-kibocsátási 
korlátozások hatálya alá;

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az érintetteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
amely érinti a hatékonyságot.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piac szerkezetét, a földrajzi értelemben 
vett piacot és a termékpiacot, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt;

c) a piac jelenlegi és várható szerkezetét, a 
földrajzi értelemben vett piacot és a 
termékpiacot, a foglalkoztatást és a 
gazdasági jelentőséget, az ágazatban 
tapasztalható nemzetközi versenyt és a 
globális árakat, valamint a közlekedési 
árak viszonylagos nagyságát a közvetlen 
és közvetett CO2-költségekhez képest;

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
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tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az érintetteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
amely érinti a hatékonyságot.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait.

d) az ágazatban az Európai Unión kívül 
érvényesülő vagy várhatóan érvényesülő 
éghajlatváltozás- és energiapolitikai 
intézkedések hatásait, valamint az EU ETS 
által érintett ágazatok versenyképességére 
gyakorolt hatásukat;

Indokolás

A következményes kibocsátásnak kitett iparágak jegyzékét 2016-ban kell felülvizsgálni, az 
eredményeket pedig szükség esetén 2020-ban kell végrehajtani. Ez az eljárás maximális 
tervezési biztonságot ír elő és segítségével biztosan elkerülhető a következményes kibocsátás.

Az érintetteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. 

Az ágazatok szétbontását el kell kerülni, mivel ez a végrehajtás során igazgatási 
problémákhoz vezetne. A támogatható ágazatok meghatározásakor a széndioxid-hatékonyság 
kérdése nem lényeges, lényeges viszont az általuk végzett műveletek szabályozási kerete, 
amely érinti a hatékonyságot.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az energiaárak előrejelzett 
növekedésének és egyes nyersanyagárak 
az éghajlattal kapcsolatos szakpolitika 
miatti növekedésének közvetlen és 
közvetett hatása; 

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 3 albekezdés - d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a költségek végső fogyasztókra történő 
hárításának kísérő társadalmi hatásait.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10a cikk – 9 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek nagyobb ára 
miatti visszaesésére vonatkozó becslések 
vagy a létesítmények jövedelmezősége 
alapján.

Annak megítélése, hogy a közösségi 
rendszer által előidézett költségnövekedés 
megjeleníthető-e a termékárakban, 
történhet különösen az eladásoknak a szén-
dioxid-kibocsátási egységek ára miatti 
visszaesésére vonatkozó becslések vagy az 
ágazatok jövedelmezősége alapján.

Indokolás

A jogi és gazdasági biztonság megteremtése érdekében az időszakot 5 ávre kell kiterjeszteni és 
az első vizsgálat idejét előbbre kell hozni 2009. június 30-ra. Nehéz megjósolni, hogy a 
felülvizsgált EU ETS milyen hatást gyakorol a programba tartozó iparágakra az EU-ban. 
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Amennyiben a piaci információk azt mutatják, hogy következményes kibocsátás történik egy 
eddig következményes kibocsátásra nem érzékenyként meghatározott ágazatban, úgy a 
megoldásra nem kellene a következő felülvizsgálatig 5 évet várni. E módosítás biztosítja, hogy 
a piac jövőbeli szerkezetét, illetve egyes termékek szén-dioxid-intenzitását és a szállítási 
költségeket – amely fontos tényező a következményes kibocsátás területén – figyelembe veszik.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10b cikk - 1 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2011 júniusáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
ezen eredményeknek a üvegházhatásúgáz-
kibocsátás globális mérséklésére gyakorolt 
hatására figyelemmel, valamennyi érintett 
szociális partnerrel folytatott konzultációt 
követően – analitikai jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben értékeli azon, előzetesen 
meghatározott energiaigényes ágazatok és 
alágazatok helyzetét, amelyekben a 
következményes kibocsátásnak nagy a 
kockázata. A Bizottság a jelentés 
kíséretében javaslatot terjeszthet elő 
különösen:

A Bizottság legkésőbb 2010 januárjáig – a 
nemzetközi tárgyalások eredményére és 
arra figyelemmel, hogy e megállapodás 
milyen mértékben felel meg az Ia. 
mellékletben szereplő kritériumoknak – a 
következményes kibocsátás kockázatának 
kitettként meghatározandó ágazatokról 
vagy alágazatokról szóló javaslatot nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Ezeket az ágazatokat vagy 
alágazatokat a szociális partnerekkel, az 
érintettekkel, az Európai Parlamenttel és 
a Tanáccsal konzultálva kell 
meghatározni, és figyelembe kell venni a 
kötelező csökkentéseket tartalmazó 
nemzetközi megállapodás létrejöttének 
esetleges meghiúsulását.

Indokolás

A következményes kibocsátással érintett iparágak számára a kiszámíthatóság biztosítása 
érdekében az időpontokat előbbre kell hozni.

Egy esetleges nemzetközi megállapodásnak számszerűen mérhetőnek és ellenőrizhetőnek kell 
lennie és annak a Bizottság által javasoltakkal egyenértékű kibocsátás-csökkentéseket kell 
eredményeznie.

A Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatni kell, és azoknak hozzájárulásukat kell adniuk a 
Bizottság javaslatához, a következményes kibocsátásnak kitett ágazatok és alágazatok 
meghatározását pedig az érintett felekkel folytatott konzultáció keretében kell elvégezni.
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Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/87/EK irányelv
10b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, a fentiek 
mellett figyelembe kell venni azokat az 
esetleges kötelező erejű ágazati 
megállapodásokat, amelyek globális 
szinten az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szempontjából jelentős nagyságú 
kibocsátáscsökkentést eredményeznek, 
nyomon követhetők, ellenőrizhetők, és 
olyan kötelező intézkedéseket 
tartalmaznak, amelyek biztosítják a 
rendelkezések betartását.

Annak meghatározása során, hogy milyen 
intézkedést célszerű hozni, valamint a 
következményes kibocsátás kockázatának 
jelentős mértékben kitett ágazatoknak a 
10a. cikk (8) és (9) bekezdése szerinti 
meghatározása során döntőek a kötelező 
erejű ágazati megállapodások, amelyek 
globális szinten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szempontjából jelentős nagyságú 
kibocsátáscsökkentést eredményeznek, 
nyomon követhetők, ellenőrizhetők, és 
olyan kötelező intézkedéseket 
tartalmaznak, amelyek biztosítják a 
rendelkezések betartását.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet.

Ha egy létesítmény megszünteti 
működését, akkor további kibocsátási 
egységekben ingyenesen nem részesülhet, 
és minden megmaradt kibocsátási 
egységet, vagy annak megfelelő összeget 
vissza kell szolgáltatnia az illetékes 
hatóságoknak. A Bizottság figyelemmel 
kíséri az intézkedések nemzeti 
végrehajtását, és biztosítja az állami 
támogatásokra és a versenyre vonatkozó 
szabályok megfelelő betartását, különösen 
az erőfölénnyel való visszaélések 
megakadályozása érdekében. E célból a 
Bizottság háromhavonta közzéteszi az 
energiatermékek vállalat, ágazat és 
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tagállam szerinti bontásban megadott 
végső fogyasztói árát. A végső fogyasztói 
ár EU ETS-komponensét meg kell 
határozni és elkülönítve kell feltüntetni a 
Bizottság által közzétett ártáblázatban.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-
változási megállapodás hatálybalépéséig és 
a 28. cikk (3) és (4) bekezdésének 
alkalmazásáig az e cikk (2)–(7) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

(1) Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-
változási megállapodás vagy bármely 
nemzetközi ágazati megállapodás
hatálybalépéséig és a 28. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazásáig az e cikk (2)–
(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. A következményes 
kibocsátásnak kitett ágazatokban 
megvalósított projektekből származó CDM 
és JI kibocsátáscsökkentési egységeket 
azonban ki kell zárni e cikk 
alkalmazásából.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/87/EK irányelv
11a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás létrejöttét követően a
közösségi rendszerben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el. 

(7) Nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás vagy nemzetközi ágazati 
éghajlat-változási megállapodások
létrejöttét követően az EU ETS-ben csak a 
megállapodást megerősítő harmadik 
országokból származó CER-ek fogadhatók 
el. 
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2003/87/EK irányelv
11b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közösség és tagállamai csak olyan 
projekttevékenységeket engedélyezhetnek, 
amelyek esetében a projekt valamennyi 
résztvevőjének székhelye vagy olyan 
országban van, amely részes fele a szóban 
forgó projektről kötött nemzetközi 
megállapodásnak, vagy pedig olyan 
országban, szövetségi szint alatti vagy 
regionális egységben van, amely a 25. cikk 
alapján kapcsolódik a közösségi 
rendszerhez.

A Közösség és tagállamai csak olyan 
projekttevékenységeket engedélyezhetnek, 
amelyek esetében a projekt valamennyi 
résztvevőjének székhelye vagy olyan 
országban van, amely részes fele a szóban 
forgó projektről kötött nemzetközi 
megállapodásnak, vagy pedig olyan 
országban, szövetségi szint alatti vagy 
regionális egységben van, amely a 25. cikk 
alapján kapcsolódik a közösségi 
rendszerhez. A következményes 
kibocsátásnak kitett ágazatokban 
megvalósított projektekből származó CDM 
és JI kibocsátáscsökkentési egységeket 
azonban ki kell zárni e bekezdés 
alkalmazásából.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a nyomon követésre és a 
jelentéstételre vonatkozóan a IV. 
mellékletben meghatározott elvek alapján –
rendeletet fogad el az I. mellékletben 
felsorolt tevékenységekből származó 
kibocsátás, valamint, szükség szerint, a 
tevékenységre vonatkozó adatok nyomon 
követéséről és bejelentéséről; a rendeletben 
az egyes üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos, a kibocsátás nyomon 

(1) A Bizottság – a nyomon követésre és a 
jelentéstételre vonatkozóan a IV. 
mellékletben meghatározott elvek alapján –
2011. december 31-ig rendeletet fogad el 
az I. mellékletben felsorolt
tevékenységekből származó kibocsátásnak, 
valamint, szükség szerint, a tevékenységre 
vonatkozó adatoknak a nyomon 
követéséről és bejelentéséről, és a 
rendeletben az egyes üvegházhatású 
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követésére és bejelentésére vonatkozó 
követelmények kapcsán meghatározza e 
gázok globális felmelegedési potenciálját.

gázokkal kapcsolatos, a kibocsátás nyomon 
követésére és bejelentésére vonatkozó 
követelmények kapcsán meghatározza e 
gázok globális felmelegedési potenciálját.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendelet figyelembe veheti a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, követelményeket állapíthat
meg az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be 
az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával összefüggő 
kibocsátásról, továbbá rendelkezhet ezen 
adatok független hitelesítéséről.

(2) A rendelet figyelembe veszi a 
rendelkezésre álló legpontosabb és 
legkorszerűbb, így különösen az IPPC-vel 
összefüggésben elért tudományos 
eredményeket, követelményeket állapít
meg az üzemeltetőkkel szemben arra 
vonatkozóan, hogy hogyan számoljanak be 
az esetlegesen nemzetközi versenynek 
kitett, energiaigényes iparágakban 
előállított termékek gyártásával összefüggő 
kibocsátásról, továbbá rendelkezik ezen 
adatok független hitelesítéséről. A rendelet 
megállapítja továbbá a 
kibocsátáskereskedelemben részt vevő 
pénzügyi intézményekre vonatkozó 
jelentési követelményeket.

Ezek a követelmények kiterjedhetnek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.

Ezek a követelmények kiterjednek a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó 
villamosenergia-termelésből származó, e 
termékek előállításával kapcsolatos 
kibocsátásadatok bejelentésére is.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/87/EK irányelv
14 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság az ezen irányelv 
elfogadását követően kétévente kidolgoz 
egy jelentést, amelyben értékeli azt, hogy a 
tagállamok által ezen irányelv értelmében 
vállalt kötelezettségek miként érintették a 
versenyt nemzeti, közösségi és nemzetközi 
szinten.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/87/EK irányelv
15 cikk – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendeletet fogad el a 
kibocsátásadatokat tartalmazó jelentések 
hitelesítéséről és a hitelesítők 
akkreditációjáról, ebben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös 
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat.

A Bizottság 2010. június 30-ig rendeletet 
fogad el a kibocsátásadatokat tartalmazó 
jelentések hitelesítéséről és a hitelesítők 
akkreditációjáról, ebben meghatározza a 
hitelesítők akkreditációjára, kölcsönös 
elismerésére és akkreditációjának 
visszavonására, valamint – szükség szerint 
– a felügyeletre és a szakmai értékelésre 
irányadó kritériumokat.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
2003/87/EK irányelv
24a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 

(1) A 24. cikkben előírt felvételen 
túlmenően a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el kibocsátási 
egységek olyan, tagállamok által igazgatott 
projektek tekintetében történő kiadására 
vonatkozóan, amelyek a közösségi 
rendszeren kívül eredményezik az 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését.

üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
mérséklődését. A Bizottság kizárja a 
következményes kibocsátásnak kitett 
ágazatokban megvalósított projektekből 
származó CDM és JI 
kibocsátáscsökkentési egységeket.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
27 cikk - 1 bekezdés - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből a 25 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

(1) A tagállamok kivehetik a közösségi 
rendszerből az 50 MW alatti névleges 
bemenő hőteljesítményű olyan 
tüzelőberendezéseket, amelyeknek az 
illetékes hatóság részére bejelentett 
kibocsátása – a nyersanyagokból 
származó, elkerülhetetlen széndioxid-
kibocsátások és a biomasszából származó 
kibocsátás nélkül – az előző 3 év 
egyikében sem éri el a 25 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, és amelyek olyan 
intézkedések hatálya alá tartoznak, 
amelyek egyenértékű módon fognak 
hozzájárulni a kibocsátás csökkentéséhez, 
azzal a feltétellel, hogy az adott tagállam 
teljesíti a következő feltételeket:

Indokolás

A kisebb létesítmények számára lehetségesnek kell lennie a rendszerből való kimaradásnak, 
ha egyenértékű intézkedések vannak érvényben a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) 
nehezedő igazgatási terhek csökkentése érdekében, a felesleges igazgatási költségek és a 
bürokrácia elkerülése, valamint a rendszer hatékonyságának fokozása céljából. A rendszer 
hatálya alá tartozó összes létesítmény egyharmada olyan kisebb létesítmény, amelyek 
együttesen a bejelentett összkibocsátásnak mindössze a 2%-át adják.

Módosítás 57
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
10 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

b) megerősíti, hogy nyomonkövetési 
rendelkezések biztosítják annak 
megállapítását, hogy a létesítmények 
bármelyike bármely naptári évben – a 
nyersanyagokból származó, 
elkerülhetetlen széndioxid-kibocsátások és
a biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– 25 000 tonna szén-dioxid-egyenértéknek 
megfelelő vagy annál több kibocsátást 
idéz-e elő;

Indokolás

A kisebb létesítmények számára lehetségesnek kell lennie a rendszerből való kimaradásnak, 
ha egyenértékű intézkedések vannak érvényben a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) 
nehezedő igazgatási terhek csökkentése érdekében, a felesleges igazgatási költségek és a 
bürokrácia elkerülése, valamint a rendszer hatékonyságának fokozása céljából. A rendszer 
hatálya alá tartozó összes létesítmény egyharmada olyan kisebb létesítmény, amelyek 
együttesen a bejelentett összkibocsátásnak mindössze a 2%-át adják.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
biomasszából származó kibocsátás nélkül –
eléri vagy meghaladja a 10 000 tonna szén-
dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;

c) megerősíti, hogy ha bármely naptári 
évben bármely létesítmény kibocsátása – a 
nyersanyagokból származó, 
elkerülhetetlen széndioxid-kibocsátások és
a biomasszából származó kibocsátás nélkül 
– eléri vagy meghaladja a 25 000 tonna 
szén-dioxid-egyenértéket, valamint ha az 
egyenértékű intézkedések már nincsenek 
hatályban, a létesítményt visszaveszi a 
rendszerbe;
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Indokolás

A kisebb létesítmények számára lehetségesnek kell lennie a rendszerből való kimaradásnak, 
ha egyenértékű intézkedések vannak érvényben a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) 
nehezedő igazgatási terhek csökkentése érdekében, a felesleges igazgatási költségek és a 
bürokrácia elkerülése, valamint a rendszer hatékonyságának fokozása céljából. A rendszer 
hatálya alá tartozó összes létesítmény egyharmada olyan kisebb létesítmény, amelyek 
együttesen a bejelentett összkibocsátásnak mindössze a 2%-át adják.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás megkötése nyomán 
alkalmazandó kiigazítások

Egy jövőbeli nemzetközi éghajlat-változási 
megállapodás és/vagy nemzetközi ágazati 
éghajlat-változási megállapodások
megkötése nyomán alkalmazandó 
kiigazítások

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást köt, 
amely 2020-ig az üvegházhatású gázok 
tekintetében az Európai Tanács által 
megállapított minimális 
kibocsátáscsökkentést meghaladó mértékű 
kötelező csökkentést ír elő, akkor a (2), a 
(3) és a (4) bekezdés szerint kell eljárni. 

(1) Ha a Közösség olyan nemzetközi 
éghajlat-változási megállapodást és/vagy 
nemzetközi ágazati éghajlat-változási 
megállapdásokat köt, amelyek 2020-ig az 
üvegházhatású gázok tekintetében az 
Európai Tanács által megállapított 
minimális kibocsátáscsökkentést 
meghaladó mértékű kötelező csökkentést 
írnak elő, akkor a (2), a (3) és a (4) 
bekezdés szerint kell eljárni. 

Módosítás 61
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követő évtől kezdve a lineáris tényezőt 
meg kell növelni oly módon, hogy a 2020. 
évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség a 9. cikk alapján megállapított 
mennyiségnél annyival kisebb legyen, 
amennyi a nemzetközi megállapodásban a 
Közösség számára az üvegházhatású gázok 
tekintetében előírt teljes 
kibocsátáscsökkentés 20 % feletti része és 
az üvegházhatású gázok tekintetében a 
közösségi rendszernek a 9. és a 9a. cikk 
alapján betudható teljes 
kibocsátáscsökkentés 2020. évben 
érvényes részaránya szorzatának megfelel.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nemzetközi megállapodás megkötését 
követő évtől kezdve a Bizottság 
jogalkotási javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben
a 2020. évi közösségi kibocsátásiegység-
mennyiség további csökkentését javasolja 
a lineáris tényező mechanizmusa alapján, 
figyelembe véve a nemzetközi 
megállapodásban a Közösség számára az 
üvegházhatású gázok tekintetében előírt, 
teljes kibocsátáscsökkentés 20 % alatti
részét.

Indokolás

A nemzetközi megállapodásra vonatkozóan folytatott tárgyalások eredményeivel kapcsolatos 
reakciók nem lehetnek automatikusak, hanem azokat politikai értékelésnek és döntési 
folyamatnak kell alávetni.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2003/87/EK irányelv
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket a (2) bekezdéssel 
összhangban megvalósuló csökkentés fele 
erejéig használhatják fel.

(3) Az üzemeltetők a nemzetközi 
megállapodásban részes harmadik 
országokból származó CER-eket, ERU-kat 
és egyéb, a (4) bekezdéssel összhangban 
jóváhagyott egységeket – a 
következményes kibocsátásnak kitett 
ágazatokból származó CDM és JI 
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kibocsátáscsökkentési egységek kivételével 
– a (2) bekezdéssel összhangban 
megvalósuló csökkentés fele erejéig 
használhatják fel.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

A Bizottság jelentése

A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács részére a 
felülvizsgált EU ETS létrehozásáról és 
működéséről. Az első ilyen jelentést …-ig* 
kell benyújtani. 
* ezen irányelv hatálybalépését követő egy éven 
belül.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet
A nemzetközi megállapodásokra 

vonatkozó minimumkövetelmények
A következményes kibocsátás 
kockázatának jelentős mértékben kitett, 
energiaigényes iparágakra is kiterjedő 
nemzetközi megállapodásnak, vagy az 
ilyen iparágakkal kapcsolatos nemzetközi 
ágazati megállapodásnak legalább az 
alábbi kritériumoknak meg kell felelniük, 
hogy egyenlő feltételeket biztosítson az 
ilyen iparágak számára:
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i. az országok részvétele a gyártás 
legalább 85 %-ának kritikus tömegét 
képviseli,
ii. a részt vevő országoknak egyenértékű 
CO2-kibocsátási célkitűzésekkel kell 
rendelkezniük,
iii. egyenértékű hatással rendelkező, 
hasonló kibocsátás-csökkentési 
rendszerek, amelyeket valamennyi részt 
vevő országnak kell megállapítania vagy 
az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok 
céljaival nem egyenértékű CO2-
kibocsátási célokkal rendelkező 
országokból,
iv. a versengő anyagokra az életciklusokat 
figyelembe vevő, egyenértékű 
korlátozásoknak kell vonatkozniuk,
v. hatékony nemzetközi nyomon követési 
és ellenőrzési rendszert kell alkalmazni.

Indokolás

A 10b. cikk módosításával összhangban.
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