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Módosítás 39
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 az üvegházhatástokozógáz-
kibocsátás költséghatékony és gazdaságos 
módon történő csökkentésének 
előmozdítása érdekében létrehozta az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerét.

(1) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 
és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 az üvegházhatástokozógáz-
kibocsátás költséghatékony és gazdaságos 
módon történő csökkentésének 
előmozdítása érdekében létrehozta az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerét a környezet állapota és a 
közegészségügy sérelme nélkül.

Or. pl

Indokolás

Az EU-ban prioritás a környezet és a közegészségügy jó állapotának fenntartása.

Módosítás 40
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 

                                               
1 HL L 275., 2003.10.25., 32.o. A 2004/101/EK irányelvvel (HL L 338., 2004.11.13., 18.o.) módosított 
irányelv.
2 HL L 275., 2003.10.25., 32.o. A 2004/101/EK irányelvvel (HL L 338., 2004.11.13., 18.o.) módosított 
irányelv.
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az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal1 hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja 
meg az iparosodás előtti hőmérsékleti 
szintet. Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése2 szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szüksé.

az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal3 hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása. Az éghajlatváltozással 
foglalkozó kormányközi munkacsoport 
(IPCC) legfrissebb jelentése4 szerint a fenti 
cél elérése érdekében az üvegházhatású 
gázok globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

Or. pl

Indokolás

Tudományos források rámutatnak arra, hogy a Föld felszínén mért átlagos évi 
középhőmérséklet-változás és a föld légkörében található üvegházhatású gázok 
koncentrációja között ok-okozati összefüggés valószínűsíthetően, sőt igen valószínűen nem 
létezik. Amennyiben ezek a feltételezések bizonyosságot nyernek, abban az esetben a hosszú 
évek óta a Közösség gazdaságát befolyásoló potenciális szabályozó erőfeszítések költségei és 
veszteségei nagyban veszíteni fognak dinamikájukból, mégpedig bármiféle mérhető haszon 
nélkül, közvetett módon pedig az eszközhiány fékezni fogja a gazdaság ökokonverzióját.

                                                                                                                                                  
1 HL L 33., 1994.2.7., 11.o.
2 Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportnak a spanyolországi Valenciában 2007. 
november 17-én elfogadott, negyedik értékelő jelentése; elérhető: www.ipcc.ch.
3 HL L 33., 1994.2.7., 11.o.
4 Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportnak a spanyolországi Valenciában 2007. 
november 17-én elfogadott, negyedik értékelő jelentése; elérhető: www.ipcc.ch.
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Módosítás 41
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. A legújabb 
tudományos megállapítások rámutatnak 
arra, hogy a szén-dioxid légköri 
koncentrációját 350 részecske/egymillió 
alá kell csökkenteni, ami 2035-ig az
üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának 60%-kal történő 
csökkentését vonja maga után. Ehhez a 
Közösség növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

Or. en
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Indokolás

Mivel az éghajlati helyzet súlyosabb, mint korábban, bár a svédországi Tällbergben a NASA 
tudósainak és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet tudósainak részvételével nemrégiben 
tartott fórum azt javasolja, hogy a légköri CO2-t 350 ppm (részecske/egymillió) alatti 
szintekre kell csökkenteni a katasztrofális hatások elkerülése érdekében. Egészen a 
közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az éghajlatváltozás 
legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új megállapítások 
most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os csökkentését jelenti.

Módosítás 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. A legújabb 
tudományos megállapítások rámutatnak 
arra, hogy a szén-dioxid légköri 
koncentrációját 350 részecske/egymillió 
alá kell csökkenteni, ami 2030-ig az 
üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátásának 60%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó közösségi 
célkitűzést jelent. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

Or. en

Indokolás

Mivel az éghajlati helyzet súlyosabb, mint korábban, bár a svédországi Tällbergben a NASA 
tudósainak és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet tudósainak részvételével nemrégiben 
tartott fórum azt javasolja, hogy a légköri CO2-t 350 ppm (részecske/egymillió) alatti 
szintekre kell csökkenteni a katasztrofális hatások elkerülése érdekében. Egészen a 
közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az éghajlatváltozás 
legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új megállapítások 
most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os csökkentését jelenti.

Módosítás 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
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mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett és 
újonnan iparosodott országoknak a 
kibocsátás csökkentésére irányuló 
folyamatba való gyors bevonására, 
valamint a fejlődő országok részvételének 
ösztönzésére van szükség.

Or. en

Indokolás

Az újonnan iparosodott országok kibocsátásainak egyre növekvő arányára figyelemmel ki kell 
tűzni a részvételük biztosítására irányuló célt is, nemcsak az őket ennek megtételének 
ösztönzésére irányuló célt.

Módosítás 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 

(2) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezményének – amelyet 
az Európai Közösség részéről az Egyesült 
Nemzetek éghajlat-változási 
keretegyezményének megkötéséről szóló, 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá – alapvető 
célkitűzése az üvegházhatást okozó gáz 
légköri koncentrációjának olyan szinten 
való stabilizálása, amely megakadályozza 
az éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolását. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
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az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett 
országoknak a kibocsátás csökkentésére 
irányuló folyamatba való gyors 
bevonására, valamint a fejlődő országok 
részvételének ösztönzésére van szükség.

az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet. 
Az éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport (IPCC) 
legfrissebb jelentése szerint a fenti cél 
elérése érdekében az üvegházhatású gázok 
globális kibocsátása 2020. után nem 
növekedhet tovább. Ehhez a Közösség 
növekvő erőfeszítéseire, a fejlett és 
újonnan iparosodott országoknak a 
kibocsátás csökkentésére irányuló 
folyamatba való gyors bevonására, 
valamint a fejlődő országok részvételének 
ösztönzésére van szükség.

Or. en

Indokolás

Az újonnan iparosodott országok kibocsátásainak egyre növekvő arányára figyelemmel ki kell 
tűzni a részvételük biztosítására irányuló célt is, nemcsak az őket ennek megtételének 
ösztönzésére irányuló célt.

Módosítás 45
Vittorio Prodi

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 
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 

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
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 80%-kal az 1990. évi szint alá kell 
csökkenteni. Minden gazdasági ágazatnak 
hozzá kell járulnia az említett 
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kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez. kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, a
fosszilis tüzelőanyagok valamennyi 
felhasználására pedig ugyanezen elvnek 
kell vonatkoznia annak garantálása 
érdekében, hogy a költségek és 
erőfeszítések minimalizálása az egész 
rendszerben teljesen megjelenjen.

Or. en

Módosítás 46
Caroline Lucas

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 
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.

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a
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. Azt is felismerték, hogy 
2050-re az üvegházhatású gázok globális 
kibocsátását legalább 50%-kal az 1990. évi 
szint alá kell csökkenteni, és hogy a fejlett 
országoknak továbbra is élen kell járniuk 
azzal, hogy 60–80%-os kollektív 
csökkentésekre vállalnak kötelezettséget. 
Minden gazdasági ágazatnak – beleértve a 
hajózási és repülési ágazatot is – hozzá 
kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez. A 
repülés a közösségi rendszerbe való 
integrálása révén járul hozzá a 20–30%-
os mértékű csökkentéshez. Amíg a hajózás 
nem válik a közösségi rendszer részévé, 
aminek 2015-ig kell megtörténnie, a 
hajózás kibocsátását szerepeltetni kell a 
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tagállamok arra irányuló erőfeszítéseiről 
szóló határozatban, hogy 2020-ig 
teljesítsék az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi következtetéseiből eredő, az iparosodott országokra 
vonatkozó célokkal egészíti ki az előadó 3. módosítását.

Módosítás 47
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

(3) Az Európai Tanács határozottan 
elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ra a 
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 hajózást és repülést is –
hozzá kell járulnia az említett 
kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez. A 
repülés a 20% és 30%-os csökkentési 
célkitűzéshez hozzájárulhat a közösségi 
rendszerbe való integrálása révén (feltéve, 
hogy más fejlett országok és az 
üvegházhatást okozó gázok más nagyobb 
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kibocsátói is részt vesznek a jövőbeli 
nemzetközi megállapodásban). Amíg a 
hajózás nem válik a közösségi rendszer 
részévé, aminek 2015-ig kell 
megtörténnie, a hajózás kibocsátásait 
szerepeltetni kell a tagállamok arra 
irányuló erőfeszítéseiről szóló 
határozatban, hogy 2020-ig teljesítsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére irányuló közösségi 
kötelezettségvállalásokat.

Or. en

Indokolás

Az egyértelművé tétel céljából.

Módosítás 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) A hosszú távú célkitűzések elérése 
érdekében célszerű meghatározni azt az 
előre kiszámítható menetrendet, amely 
szerint a közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 40%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentés költséghatékony 
teljesítéséhez az említett létesítményeknek 
kiosztott kibocsátási egységek számát a 
közösségi rendszer hatálya alá tartozó, a
kibocsátáscsökkentési erőfeszítés 
kétharmadát vállaló ágazatokhoz kell 
megfelelően igazítani, a 2005-ös
hitelesített kibocsátásokhoz képest, mivel 
ez volt az az év, amelytől kezdve az 
erőfeszítést meghatározzák.

Or. en
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Indokolás

Egészen a közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az 
éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új 
megállapítások most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os 
csökkentését jelenti. E csökkentések kiszámítható és költséghatékony módon történő elérése 
érdekében a 2020-as kibocsátáscsökkentési célnak ambiciózusabbnak kell lennie.

Módosítás 49
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 30%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számára olyan összkvótának kell 
vonatkoznia, amely megfelel a 2020-ig 
történő -30%-os közösségi cél csökkentési 
erőfeszítése kétharmadának. A 
Bizottságnak legkésőbb 2010. június 30-ig 
meg kell határoznia a 2020-ra vonatkozó
összkvótát, valamint a tagállamok között 
elárverezendő kibocsátási egységek 
megoszlását és a 2005-ös hitelesített 
kibocsátási szintekhez viszonyított lineáris 
csökkentési együtthatót.

Or. en

Indokolás

Az IPCC 4. értékelési jelentésében szereplő forgatókönyv – amely 50%-os valószínűséget 
rendelne a hőmérséklet +2C°-ra való emelkedésének fenntartásához – azt feltételezi, hogy az 
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iparosodott országok az 1990-es szinthez képest 25–40%-kal csökkentik kibocsátásaikat 2020-
ig hazai szinten és ezen felül az I. mellékletben nem szereplő feleknél a vállalkozásoktól eredő, 
a szokásostól való jelentős eltérést feltételez. A csökkentések annál drágábbak lesznek, minél 
több a késlekedés, és emiatt az EU-nak a 30%-os csökkentési célt kell a hazai intézkedések 
tekintetében kiinduló pontnak vennie.

Módosítás 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie, ami megközelítőleg 
30%-kal van az 1990-es szintjeik alatt.

Or. en

Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva a CO2-csökkentés körülbelüli százalékarányát –
amelyet az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 2020-ban fog elérni – szintén 1990-hez 
képest kell feltüntetni. Ez különösen a nemzetközi tárgyalások tekintetében fontos, ahol is az 
EU-nak bizonyítania kell, hogy mit ért el 1990 óta. A 30%-ot az Európai Bizottság adta meg a 
2008. május 15-i európai parlamenti meghallgatáson.

Adlib Express Watermark



AM\732961HU.doc 15/97 PE409.565v01-00

HU

Módosítás 51
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie. Az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásainak az 1990-es 
szintek alattira történő, esetleges 30%-os 
csökkentése tekintetében az említett 
létesítmények esetében kiosztott 
kibocsátási egységek számára 2009. 
június 30-ig kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

A 30%-os cél kidolgozása arra az esetre szükséges, ha 2009-ben globális megállapodás
születik. 2009. (a jelenlegi javaslat szerint 2010.) június 30-ig a Bizottság már azt is 
meghatározta, hogy mely energiaigényes ágazatok vagy alágazatok esetében valószínű a 
következményes kibocsátás.
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Módosítás 52
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie. Annak érdekében, 
hogy a 20%-ról a 30%-ra való átállás 
kisebb volumenű legyen, hasznos, ha már 
most 25%-ra csökkentik az ETS-ben a 
kibocsátást.

Or. nl

Módosítás 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 

(4) Az említett hosszú távú célkitűzések 
elérése érdekében célszerű meghatározni 
azt az előre kiszámítható menetrendet, 
amely szerint a közösségi rendszer hatálya 
alá tartozó létesítmények kibocsátását 
csökkenteni kell. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20%-kal az 1990. évi szint 
alá történő csökkentésére irányuló, a 
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Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie.

Közösség által vállalt kötelezettség 
költséghatékony teljesítéséhez az említett 
létesítményeknek kiosztott kibocsátási 
egységek számának 2020-ra 21%-kal ezen 
intézmények 2005. évi kibocsátási szintje 
alá kell csökkennie, ami több mint 30 %-
kal alacsonyabb az 1990-es szintjeikhez 
képest.

Or. en

Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva a CO2-csökkentés körülbelüli százalékarányát –
amelyet az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 2020-ban fog elérni – szintén 1990-hez 
képest kell feltüntetni. Ez különösen a nemzetközi tárgyalások tekintetében fontos, ahol is az 
EU-nak bizonyítania kell, hogy mit ért el 1990 óta. A 30%-ot az Európai Bizottság adta meg a 
2008. május 15-i európai parlamenti meghallgatáson.

Módosítás 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-
os csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
40%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel annak 
elérésére, amit a veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

Or. en
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Indokolás

Egészen a közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az 
éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új 
megállapítások most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os 
csökkentését jelenti. E csökkentések kiszámítható és költséghatékony módon történő elérése 
érdekében a 2020-as kibocsátáscsökkentési célnak ambiciózusabbnak kell lennie.

Módosítás 55
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
30%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

Or. en

Indokolás

Az IPCC 4. értékelési jelentésében szereplő forgatókönyv – amely 50%-os valószínűséget 
rendelne a +2C°-ra való hőmérsékletemelkedés fenntartásához – azt feltételezi, hogy az 
iparosodott országok az 1990-es szinthez képest 25–40%-kal csökkentik kibocsátásaikat 2020-
ig hazai szinten és ezen felül az I. mellékletben nem szereplő feleknél a vállalkozásoktól eredő, 
a szokásostól való jelentős eltérést feltételez. A csökkentések annál drágábbak lesznek, minél 
többet késlekednek, ami miatt az EU-nak a 30%-os csökkentési célt kell a hazai intézkedések 
tekintetében kiinduló pontnak vennie.
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Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, 
egy nemzetközi megállapodás megkötése 
után a 20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak,
feltéve, hogy más fejlett országok is 
hasonló kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségeket vállalnak, valamint hogy 
a gazdaságilag fejlettebb országok is 
megfelelően hozzájárulnak 
felelősségüknek és saját képességeiknek 
megfelelően. Tudományos bizonyítékok 
alapján méltányos tehermegosztást kell 
biztosítani a közösségi rendszer és a 
gazdaság más szektorai között.

Or. en

Indokolás

Az EU általi bármely további csökkentésnek összhangban kell lennie az olyan országok által 
hozott egyenértékű intézkedésekkel, amelyek felé fennáll a következményes kibocsátás
kockázata. Ez összhangban van a 2008. március 8-i és 9-i Tanács elnökségi 
következtetéseivel.  A tudományos alapú csökkentés esetleg változhat az ismeretek 
bővülésével. Tudományos bizonyítékok alapján méltányos tehermegosztást kell biztosítani a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó és annak hatálya alá nem tartozó 
ágazatok között.
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Módosítás 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak,
feltéve, hogy más fejlett országok is 
hasonló kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségeket vállalnak, valamint hogy 
a gazdaságilag fejlettebb országok is 
megfelelően hozzájárulnak 
felelősségüknek és saját képességeiknek 
megfelelően. Tudományos bizonyítékok 
alapján méltányos tehermegosztást kell 
biztosítani a közösségi rendszer és a 
gazdaság más szektorai között.

Or. en

Indokolás

Az EU általi bármely további csökkentésnek összhangban kell lennie az olyan országok által 
hozott egyenértékű intézkedésekkel, amelyek felé fennáll a következményes kibocsátás 
kockázata. Ez összhangban van a 2008. március 8-i és 9-i Tanács elnökségi 
következtetéseivel.  A tudományos alapú csökkentés esetleg változhat az ismeretek 
bővülésével. Tudományos bizonyítékok alapján méltányos tehermegosztást kell biztosítani a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó és annak hatálya alá nem tartozó 
ágazatok között.
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Módosítás 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a 
veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek. A kibocsátás 
30% csökkentését előíró szabályok 
hatályba lépését követően el kell végezni a 
világ kibocsátásának globális csökkentése 
részletes vizsgálatát, figyelemmel a 
közösségen kívüli országokra is. 
Igazságos, tudományos alapokra 
támaszkodó tehermegosztást kell 
biztosítani a közösségi rendszer és az azon 
kívüli ágazatok között.

Or. pl

Indokolás

A további csökkentés az EU-ban összhangban kell, hogy legyen azon országok hasonló 
erőfeszítéseivel, amelyek esetében a szén-dioxid kibocsátás túlszivárgásának kockázata 
megvan. Mindez pedig összhangban áll a 2008. március 8 és 9-i Tanács elnökségi 
következtetéseinek tartalmával. A kibocsátás korlátozásának tudományosan megalapozott 
szükségessége módosulhat a tudás, az ismeretek változásával. Itt kell biztosítani a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerrel érintett és azzal nem érintett szektorok közötti igazságos, 
tudományos alapokra támaszkodó tehermegosztást.
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Módosítás 59
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a kutatók 
a veszélyes éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tartanak.

(5) A közösségi rendszer 
biztonságosságának és 
kiszámíthatóságának fokozása érdekében, a 
20%-ot meghaladó teljes 
kibocsátáscsökkentés elérése érdekében 
rendelkezéseket kell elfogadni a közösségi 
rendszer hozzájárulási szintjének 
emelésére, különös tekintettel az Európai 
Tanács által 2020-ra meghatározott 30%-os 
csökkentési célkitűzésre, amelyet a kutatók 
egy része az éghajlatváltozás 
megakadályozásához tudományos 
szempontból szükségesnek tart.

Or. pl

Indokolás

A kutatói társadalomnak csak egy része támogatja az emberi tevékenységekből származó 
üvegházhatású gázok kibocsátása és a megfigyelt éghajlatváltozás közötti szoros összefüggés
nem bizonyított tézisét. Komoly indokok szólnak amellett, hogy a megfigyelt éghajlatváltozás 
természeti vagy más tényezőkre vezethető vissza.

Módosítás 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A legfrissebb tudományos
megállapítások azt mutatják, hogy – az 
éghajlati rendszerrel való veszélyes 
antropogén interferencia elhárítása 
érdekében – a szén-dioxid-koncentrációt
350 részecske/egymillió alá kell 
csökkenteni, ami 2020-ig 40%-os, 2030-ig 
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pedig 60%-os, az üvegházhatást okozó gáz 
kibocsátás hazai csökkentésére irányuló 
közösségi célt jelent. Ezt a célt és 
kötelezettségvállalást a jövőbeli 
nemzetközi megállapodásra irányuló 
tárgyalásokon is követni kell. 

Or. en

Módosítás 61
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg az első kereskedelmi időszakban 
gyűjtött tapasztalatok feltárják a közösségi 
rendszer lehetőségeit, a második 
kereskedelmi időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervek véglegesítése pedig 2012-
re jelentős kibocsátáscsökkenést 
eredményez majd, a felülvizsgálat 
megerősítette, hogy a 
kibocsátáskereskedelemből származó 
előnyök jobb kiaknázása, a belső piac 
torzulásának megakadályozása és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek 
összekapcsolásának megkönnyítése 
érdekében feltétlenül szükség van egy 
összehangoltabb kibocsátáskereskedelmi 
rendszer létrehozására. Továbbá jobb 
tervezhetőséget kell biztosítani, valamint 
új ágazatok és gázok bevonásával bővíteni 
kell a rendszer hatókörét a szükséges 
befektetések ösztönzéséhez 
elengedhetetlen szén-dioxidár-jelzés 
megerősítése, valamint újabb 
kibocsátáscsökkentési lehetőségek 
felkínálása céljából, ami a 
kibocsátáscsökkentés összköltségének 
mérséklését és a rendszer nagyobb 
hatékonyságát eredményezi.

(7) Míg az első kereskedelmi időszakban 
gyűjtött tapasztalatok feltárják a közösségi 
rendszer lehetőségeit, a második 
kereskedelmi időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervek véglegesítése pedig 2012-
re jelentős kibocsátáscsökkenést 
eredményez majd, a felülvizsgálat 
megerősítette, hogy a 
kibocsátáskereskedelemből származó 
előnyök jobb kiaknázása, a belső piac 
torzulásának megakadályozása és a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerek 
összekapcsolásának megkönnyítése 
érdekében feltétlenül szükség van egy 
összehangoltabb kibocsátáskereskedelmi 
rendszer létrehozására.

Or. pl
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Indokolás

A rendszer alkalmazási körének kiszélesítése a gazdaság új szektorainak és egyéb gázok 
bevonásával – olyan helyzetben, amelyben tudományosan még nem kellően bizonyított azok 
befolyása az éghajlatra – indokolatlan.

Módosítás 62
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A lábon álló fák, de a kivágott fa és 
az ebből készült termékek is jelentős 
forrását képezik a szén megkötésének és 
tárolásának. Ezen kívül a kivágott fa – a 
fosszilis energia helyettesítésével –
hozzájárulhat az üvegházhatás elleni 
küzdelemhez. Következésképpen az erdők 
valódi természetes széntárolók, de a 
légkörbe bocsátják a szenet, amikor az 
erdőket kivágják és elégetik, ezért fontos 
az erdőket védő mechanizmusok 
bevezetése az éghajlatváltozás csökkentése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A földterületek használatának megváltoztatása (pl.: trópusi környezetben az erdőirtás) felelős 
az üvegházhatású gázok globális kibocsátásainak 20%-áért. Csak az erdőirtást illetően, az 
üvegházhatású gázok ahhoz kapcsolódó éves globális kibocsátásai 6 milliárd tonna CO2-
egyenértéknek felelnek meg. Csak Franciaország esetében, egyedül a tárolás 15,6 millió 
tonna szenet jelent, és az üvegházhatású gázok kibocsátásainak 10%-át különíti el. A 
helyettesítést 14 millió tonna szénre becsülik. Az erdők és a fa nélkül Franciaország 108 
millió tonna szénnel többet, vagyis körülbelül 20%-kal többet bocsátana ki.
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Módosítás 63
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Figyelemmel az erdészeti ágazatnak 
az éghajlat felmelegedése csökkentésére 
vonatkozó jelentős képességére, ösztönző 
intézkedéseket kell bevezetni annak 
érvényesítéséhez és fejlesztéséhez, az erdő 
által ellátott többi funkció tiszteletben 
tartásával.

Or. fr

Indokolás

Figyelemmel az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportja (IPCC)
2007. évi jelentésére, amely kimondja, hogy: „hosszú távra vonatkozóan az erdők 
fenntartható fejlesztési stratégiái, melyek célja az erdei szénkészletek megőrzése vagy 
növelése, miközben faanyagot, lemezelt fatáblát, faenergiát termelnek, a legjelentősebb 
csökkentési nyereségeket fogják eredményezni”. Emlékeztetnek az Európai Parlament 2007. 
november 15-i határozatára, amelyben felkérik az Európai Bizottságot, hogy az erdészethez 
kapcsolódó egyes tevékenységeket vegyen bele a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe. 

Módosítás 64
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ki kell igazítani a Kiotói 
Jegyzőkönyvvel előírt, a földhasználathoz, 
földhasználat-változáshoz és 
erdőgazdálkodáshoz (LULUCF - Land 
Use, Land Use Change, and Forestry) 
kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezésekről szóló 2003/87/EK 
irányelvet.
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Or. fr

Indokolás

A Kiotói Jegyzőkönyv a B. mellékletben felsorolt ipari országok számára számszerű 
célkitűzéseket ír elő az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentése terén. Több cikk 
említi a LULUCF-tevékenységeket („Land Use, Land Use Change and Forestry”), vagyis az 
erdősítést, újraerdősítést, erdőirtást, erdőgazdálkodást, mezőgazdasági területekkel való 
gazdálkodást, legelőgazdálkodást, újratelepítést.

Módosítás 65
Patrick Louis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((8b) Teljesen össze kell kapcsolni a 
kibocsátási kvóták európai kereskedelmi 
rendszerét és a Kiotói Jegyzőkönyv 
projektalapú mechanizmusait, a 
LULUCF-tevékenységeknek a 
2003/87/EK irányelv alkalmazási körében 
való szerepeltetésével.

Or. fr

Indokolás

A 2003/87/EK irányelvet módosító, 2007. október 27-i 2004/101/EK irányelv kizárja az 
alkalmazási köréből az erdészethez és a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeket. Az 
erdészet és számos környezetvédelmi szervezet támogatja, hogy a LULUCF-tevékenységeket
foglalják bele a kibocsátási kvóták európai kereskedelmi rendszerébe. E tevékenységeknek az 
éghajlatváltozásra gyakorolt meghatározó hatását emelik ki: az erdőirtás felelős ugyanis az 
üvegházhatású gázok globális kibocsátásainak 20%-áért. E tevékenységek szerepeltetése 
annak is eszköze, hogy a nem ipari országokban előmozdítsák a fenntartható fejlődést.
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Módosítás 66
Patrick Louis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A Bizottságnak a bali konferencián 
benyújtott javaslatok és a technikai 
fejlődés fényében kell megvizsgálnia a 
LULUCF-tevékenységek 2003/87/EK 
irányelv alkalmazási körében történő 
szerepeltetésének részletes szabályait. A 
Bizottságnak legkésőbb 2008 végéig erre 
vonatkozóan jogalkotásra irányuló 
javaslatot kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Indokolás

Egyes tagállamok az Európai Bizottság szemére vetik, hogy nem indokolta meg eléggé azt a 
döntését, hogy kizárta a LULUCF-tevékenységeket, és sajnálják a Bizottság e döntését, mivel 
az Európai Tanács 2007. március 9-i következtetései és a bali éghajlati konferenciáról szóló, 
2007. november 15-i európai parlamenti állásfoglalás felhívták a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza a LULUCF-tevékenységeknek a kibocsátási kvóták európai kereskedelmi 
rendszerébe történő belefoglalását. E tevékenységek belefoglalása a fejlődő országokban egy 
nem elhanyagolható finanszírozási forrás lenne, sőt a biológiai sokféleség védelme és a 
megrongált erdők helyreállítása biztosításának forrása lenne.

Módosítás 67
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A közösségi rendszert egyéb olyan 
létesítményekre is ki kell terjeszteni, 
amelyek kibocsátása a jelenleg érvényes 
nyomonkövetési, jelentéstételi és 
hitelesítési követelményekkel azonos 
pontossággal nyomon követhető, jelenthető 

(9) A közösségi rendszert egyéb olyan 
létesítményekre is ki kell terjeszteni, 
amelyek kibocsátása a jelenleg érvényes 
nyomonkövetési, jelentéstételi és 
hitelesítési követelményekkel azonos 
pontossággal – ésszerű igazgatási 
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és hitelesíthető. költségek mellett – nyomon követhető, 
jelenthető és hitelesíthető.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés túl általános a „ki kell terjeszteni” kifejezés miatt. Csak akkor szabad 
kiterjeszteni, ha az igazgatási költségek korlátozottak maradnak.

Módosítás 68
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9bis) Bár az üvegházhatású gázok 
kibocsátása a közúti szállításban és a 
hajózásban még mindig növekszik, még 
részletesebb, a költség-haszon elemzést is 
magában foglaló elemzést kell elvégezni 
annak érdekében, hogy a Bizottság 
megállapíthassa, hogy a kibocsátási 
jogokkal való kereskedelem a legjobb 
módja-e annak, hogy az üvegházhatású 
gázok kibocsátását ezen ágazatokban 
visszaszorítsák. A Bizottság egyúttal 
megvizsgálja, hogy mely 
kibocsátáskereskedelmi rendszer a 
leghatékonyabb az említett ágazatok 
számára: az EU-ETS vagy egy külön 
rendszer (esetleg az EU-ETS-hez 
kapcsolva). Ennélfogva a közúti szállítás 
és a hajózás kibocsátásaira e javaslat nem 
tér ki. A Bizottság 2010-ben tesz javaslatot 
arra, hogy ezen ágazatokat felvegyék-e az 
EU-ETS-be.

Or. nl

Indokolás

A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy a leghatékonyabb módszer a hajózás és a közúti 
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szállítás EU-ETS hatálya alá vonása, vagy ezek tekintetében egy külön 
kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozása.

Módosítás 69
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb, rögzített 
helyzetű létesítményekre is vonatkoznak, 
amelyek kibocsátása nem haladja meg az 
évi 10 000 tonna szén-dioxid 
küszöbértéket, léteznie kell olyan 
eljárásnak, amely lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy az ilyen kisebb, 
rögzített helyzetű létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Jó ötlet a kisebb létesítmények kizárását lehetővé tenni, de a javasolt 10 000 tonna CO2 /év 
küszöbérték arra is felhasználható, hogy a repülést és a hajózást az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerén kívül tartsák. A legtöbb légi jármű kibocsátása 
alacsonyabb lesz. Ezért a legjobb választás rögzített helyzetű létesítményekre hivatkozni. A 
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repülés tekintetében a légi jármű üzemeltetője lesz a felelős jogalany a légi jármű helyett. A 
hajózás tekintetében némelyek azt állították, hogy a hajónak kellene a felelős jogalanynak 
lennie, de valószínű, hogy egy hajó évi 10 000 tonna CO2-nál kevesebbet bocsát ki.

Módosítás 70
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
50 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az 50 000 tonnánál kevesebbet kisebb kibocsátók részvétele nem költséghatékony, mivel az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszere normáival kapcsolatos nyomon követés és jelentéstétel 
terhe, valamint az engedélyezés, a harmadik fél általi hitelesítés és a kereskedelem, illetve az 
árverésben való részvétel igazgatási költségei meghaladják a részvételükből eredő 
környezetvédelmi előnyök pénzben kifejezett értékét. Miközben a kibocsátáskereskedelmi 
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rendszer hatálya alá tartozó ágazatok kibocsátásainak 95%-a még mindig ez alá fog tartozni, 
ez az 50 000 tonnás küszöb a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kapcsolatos nehéz teherből 
a létesítmények közel 75%-át veszi ki (2007. évi EGT-jelentés).

Módosítás 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. E kisebb 
létesítmények számára azonban lehetővé 
kell tenni, hogy a közösségi rendszerben 
maradjanak. A rendszerből kivett egy 
tonnára jutó igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Fontos a kisebb kibocsátók igazgatási terheinek csökkentése. Amennyiben az üvegházhatást 
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okozó gázok kibocsátásainak csökkentésére irányulóan egyenértékű intézkedések vannak 
hatályban, a kisebb kibocsátóknak lehetőséget kell adni arra, hogy döntsenek arról, hogy 
részt kívánnak-e venni a kibocsátáskereskedelmi rendszerben vagy sem. A kisebb kibocsátók a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítmények számának jelentős részét 
képezik, bár a kibocsátásoknak mindössze 2,5%-át teszik ki.

Módosítás 72
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából ez a küszöbérték egy 
lehetőség – gazdaságilag a legelőnyösebb 
–, amely a viszonylagosan legnagyobb 
nyereséget kínálja. Az ötéves kiosztási 
időszakokról való áttérés következtében, 
továbbá a biztonság és a kiszámíthatóság 
növelése érdekében rendelkezéseket kell
megállapítani az üvegházhatású gázok 
kibocsátási engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
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ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Módosítás 73
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan. A közösségi 
rendszerből kizárt létesítmények 
tekintetében a 2013. január 1-jétől 
kiadandó kibocsátási egységek 
mennyiségét megfelelő mennyiséggel kell 
lefelé igazítani.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 34/97 AM\732961HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A kibocsátási küszöb 25 000-re történő növelése 6300 (nem pedig 4200) kisebb létesítményt 
fog kivenni a rendszer igazgatási terhe alól, de csak a teljes kibocsátás 2,4%-át fogja 
megszüntetni. Szükséges azonban az összkvóta ennek megfelelő, lefelé való kiigazítása is.

Módosítás 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

Az évi 25 000 tonna CO2-es küszöbértékre való átállás 55%-kal fogja csökkenteni a 
résztvevők teljes számát, de csak 2,4%-kal fogja csökkenteni a kibocsátást.

Módosítás 75
John Bowis, John Purvis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata elismeri, hogy még mindig költséghatékony annak lehetővé tétele, 
hogy a 25 000 tonna CO2 kibocsátást el nem érő létesítmények úgy döntsenek, hogy nem 
vesznek részt az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében. A kisebb kibocsátóknak még 
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mindig kötelezettséget kell vállalniuk a csökkentések végzésére, de ez kevésbé terhes léptékben 
is elérhető. 

Módosítás 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
10 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

(10) Amennyiben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásainak csökkentése érdekében 
hozott egyenértékű – különösen adóügyi –
intézkedések az olyan kisebb 
létesítményekre is vonatkoznak, amelyek 
kibocsátása nem haladja meg az évi 
25 000 tonna szén-dioxid küszöbértéket, 
léteznie kell olyan eljárásnak, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
az ilyen kisebb létesítményeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
kivegyék mindaddig, amíg az említett 
intézkedések alkalmazandók. A 
rendszerből kivett egy tonnára jutó 
igazgatási költség csökkentése 
szempontjából – az egyszerűbb igazgatás 
miatt – ez a küszöbérték kínálja a 
viszonylagosan legnagyobb nyereséget. Az 
ötéves kiosztási időszakokról való áttérés 
következtében, továbbá a biztonság és a 
kiszámíthatóság növelése érdekében 
rendelkezéseket kell megállapítani az 
üvegházhatású gázok kibocsátási 
engedélyei felülvizsgálatának 
gyakoriságára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az évi 25 000 tonna CO2-es küszöbértékre való átállás 55%-kal fogja csökkenteni a 
résztvevők teljes számát, de csak 2,4%-kal fogja csökkenteni a kibocsátást.

Adlib Express Watermark



AM\732961HU.doc 37/97 PE409.565v01-00

HU

Módosítás 77
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
2%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
25%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

Or. nl

Módosítás 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
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említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési
kötelezettség teljesítéséhez.

említett időszakban. A mennyiségnek egy,
a tagállamok által – a tagállamok 2008–
2012-es időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervéről szóló bizottsági 
határozatok alapján – kibocsátott 
kibocsátási egységek átlagos éves 
összmennyiségéhez viszonyított lineáris 
együtthatóval kell csökkennie annak 
érdekében, hogy a közösségi rendszer 
költséghatékony módon járuljon hozzá a 
kibocsátások vonatkozásában 2020-ra a
legalább 40%-os kibocsátáscsökkentés
teljesítéséhez 0. 

Or. en

Indokolás

Egészen a közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az 
éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új 
megállapítások most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os 
csökkentését jelenti. E csökkentések kiszámítható és költséghatékony módon történő elérése 
érdekében a 2020-as kibocsátáscsökkentési célnak ambiciózusabbnak kell lennie. 

Módosítás 79
Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a 
tagállamok által – a tagállamok 2008–
2012-es időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervéről szóló bizottsági 

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A közösségi 
rendszernek költséghatékony módon kell 
hozzájárulnia a kibocsátások 
vonatkozásában a Közösség által 2020-ra 
vállalt legalább 30%-os 
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határozatok alapján – kibocsátott 
kibocsátási egységek 1,74%-ával azonos 
mértékűnek kell lennie annak érdekében, 
hogy a közösségi rendszer
költséghatékony módon járuljon hozzá a 
kibocsátások vonatkozásában a Közösség 
által 2020-ra vállalt legalább 20%-os 
kibocsátáscsökkentési kötelezettség 
teljesítéséhez.

kibocsátáscsökkentési kötelezettség 
teljesítéséhez. A Bizottságnak 2010-ben 
egy, az e csökkentésnek megfelelő lineáris 
együtthatót kell előterjesztenie.

Or. en

Módosítás 80
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a 
tagállamok által – a tagállamok 2008–
2012-es időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási tervéről szóló bizottsági 
határozatok alapján – kibocsátott 
kibocsátási egységek 1,74%-ával azonos 
mértékűnek kell lennie annak érdekében,
hogy a közösségi rendszer költséghatékony 
módon járuljon hozzá a kibocsátások 
vonatkozásában a Közösség által 2020-ra 
vállalt legalább 20%-os 
kibocsátáscsökkentési kötelezettség 
teljesítéséhez.

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenését hitelesített 
kibocsátások tekintetében kell 
megállapítani és egy olyan szintnek kell 
megfelelnie, hogy a közösségi rendszer 
költséghatékony módon járuljon hozzá a 
kibocsátások vonatkozásában a Közösség 
által 2020-ra vállalt legalább 30%-os 
kibocsátáscsökkentési kötelezettség 
teljesítéséhez.

Or. en
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Indokolás

Az IPCC 4. értékelési jelentésében szereplő forgatókönyv – amely 50%-os valószínűséget 
rendelne a +2C°-ra való hőmérsékletemelkedés fenntartásához – azt feltételezi, hogy az 
iparosodott országok az 1990-es szinthez képest 25–40%-kal csökkentik kibocsátásaikat 2020-
ig hazai szinten és ezen felül az I. mellékletben nem szereplő feleknél a vállalkozásoktól eredő, 
a szokásostól való jelentős eltérést feltételez. A csökkentések annál drágábbak lesznek, minél 
többet késlekednek, ami miatt az EU-nak a 30%-os csökkentési célt kell a hazai intézkedések 
tekintetében kiinduló pontnak vennie.

Módosítás 81
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva egyenletesen csökkenteni kell, 
biztosítva, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

(11) A kibocsátási egységeknek a 
Közösség egészére kiterjedő mennyiségét a 
2008-tól 2012-ig tartó időszak felétől 
számítva csökkenteni kell, biztosítva, hogy 
a kibocsátáskereskedelmi rendszer 
fokozatos és kiszámítható 
kibocsátáscsökkenést eredményezzen az 
említett időszakban. A kibocsátási 
egységek éves csökkenésének a tagállamok 
által – a tagállamok 2008–2012-es 
időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási 
tervéről szóló bizottsági határozatok 
alapján – kibocsátott kibocsátási egységek
1,74%-ával azonos mértékűnek kell lennie 
annak érdekében, hogy a közösségi 
rendszer költséghatékony módon járuljon 
hozzá a kibocsátások vonatkozásában a 
Közösség által 2020-ra vállalt legalább 
20%-os kibocsátáscsökkentési 
kötelezettség teljesítéséhez.

Or. pl

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának lineáris korlátozása lehetetlen, a gazdasági 
hatékonyság elve alapján, amint azt a grafikonok illusztrálják. Lineáris módon ebben az 
esetben csak a tendencia vonala rajzolódik ki.

Adlib Express Watermark



AM\732961HU.doc 41/97 PE409.565v01-00

HU

Módosítás 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe 

(12)  A fenti hozzájárulás 2020-ban a 
közösségi rendszerben 2020-ra vállalt, az 
1990-es szintek alatti 40%-os
kibocsátáscsökkentésnek felel meg –
amellett, hogy a közösségi rendszer 
hatálya alá tartozó ágazatok e 
kibocsátáscsökkentési erőfeszítés és a
2005-ben hitelesített kibocsátások 
kétharmadára vállaltak kötelezettséget, 
amely az az év, amikortól az erőfeszítést 
meghatározzák –, beleértve a 2005–2007. 
időszaktól a 2008–2012. időszakig kibővült 
hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra 
vonatkozó – a 2008–2012. időszak 
tekintetében a bolgár és román nemzeti 
kiosztási terv értékelésére használt – 2005. 
évi kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe. 
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Or. en

Indokolás

Egészen a közelmúltig a tudományos konszenzus 450 ppm-ben határozta meg az 
éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak elkerüléséhez szükséges biztonsági zónát, míg az új 
megállapítások most azt mutatják, hogy a kritikus szint már 350 ppm-nél kezdődik. Ez az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig legalább 60%-os, 2050-ig pedig 100%-os 
csökkentését jelenti. E csökkentések kiszámítható és költséghatékony módon történő elérése 
érdekében a 2020-as kibocsátáscsökkentési célnak ambiciózusabbnak kell lennie.

Módosítás 83
Caroline Lucas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 

(12) A fenti hozzájárulás magában foglalja
a 2005–2007. időszaktól a 2008–2012. 
időszakig kibővült hatókör, valamint a 
kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását. A pontos 
kibocsátott mennyiségeket azt követően 
számítják ki, hogy a tagállamok – a 2008–
2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
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vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

közösségi rendszerbe.

Or. en

Indokolás

Az IPCC 4. értékelési jelentésében szereplő forgatókönyv – amely 50%-os valószínűséget 
rendelne a +2C°-ra való hőmérsékletemelkedés fenntartásához – azt feltételezi, hogy az 
iparosodott országok az 1990-es szinthez képest 25–40%-kal csökkentik kibocsátásaikat 2020-
ig hazai szinten és ezen felül az I. mellékletben nem szereplő feleknél a vállalkozásoktól eredő, 
a szokásostól való jelentős eltérést feltételez. A csökkentések annál drágábbak lesznek, minél 
többet késlekednek, ami miatt az EU-nak a 30%-os csökkentési célt kell a hazai intézkedések 
tekintetében kiinduló pontnak vennie.

Módosítás 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, az 1990-es 
szintjeiknél több mint 30%-kal 
alacsonyabb, 2005-ben jelentett szinthez 
képest 21%-os kibocsátáscsökkentésnek 
felel meg, beleértve a 2005–2007. 
időszaktól a 2008–2012. időszakig kibővült 
hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra 
vonatkozó – a 2008–2012. időszak 
tekintetében a bolgár és román nemzeti 
kiosztási terv értékelésére használt – 2005. 
évi kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
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egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva a CO2-csökkentés körülbelüli százalékarányát –
amelyet az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 2020-ban fog elérni – szintén 1990-hez 
képest kell feltüntetni. Ez különösen a nemzetközi tárgyalások tekintetében fontos, ahol is az 
EU-nak bizonyítania kell, hogy mit ért el 1990 óta. A 30%-ot az Európai Bizottság adta meg a 
2008. május 15-i európai parlamenti meghallgatáson.

Módosítás 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, az 1990-es 
szintjeiknél nagyjából 30%-kal 
alacsonyabb, 2005-ben jelentett szinthez 
képest 21%-os kibocsátáscsökkentésnek 
felel meg, beleértve a 2005–2007. 
időszaktól a 2008–2012. időszakig kibővült 
hatókör, valamint a kereskedelmi ágazatra 
vonatkozó – a 2008–2012. időszak 
tekintetében a bolgár és román nemzeti 
kiosztási terv értékelésére használt – 2005. 
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alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

évi kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A szokásos referenciaév 1990. Ennélfogva a CO2-csökkentés körülbelüli százalékarányát –
amelyet az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 2020-ban fog elérni – szintén 1990-hez 
képest kell feltüntetni. Ez különösen a nemzetközi tárgyalások tekintetében fontos, ahol is az 
EU-nak bizonyítania kell, hogy mit ért el 1990 óta. A 30%-ot az Európai Bizottság adta meg a 
2008. május 15-i európai parlamenti meghallgatáson.

Módosítás 86
Johannes Blokland

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 

(12) A fenti hozzájárulás a közösségi 
rendszerben 2020-ra vállalt, a 2005-ben 
jelentett szinthez képest 21%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg, 
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beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe.

beleértve a 2005–2007. időszaktól a 2008–
2012. időszakig kibővült hatókör, valamint 
a kereskedelmi ágazatra vonatkozó – a 
2008–2012. időszak tekintetében a bolgár 
és román nemzeti kiosztási terv 
értékelésére használt – 2005. évi 
kibocsátási adatok hatását, amelynek 
alapján a 2020. évben legfeljebb 
1720 millió kibocsátási egységet adnak ki. 
A pontos kibocsátott mennyiségeket azt 
követően számítják ki, hogy a tagállamok –
a 2008–2012. időszakra vonatkozó nemzeti 
kiosztási terveikről szóló bizottsági 
határozatok szerint – kiadták a kibocsátási 
egységeket, mivel egyes létesítmények 
esetében a kiosztás jóváhagyásának 
feltétele az adott létesítmény 
kibocsátásának előzetes igazolása és 
ellenőrzése. A 2008–2012. időszakra 
érvényes kibocsátási egységek kiadását 
követően a Bizottság közzéteszi a 
Közösség egészére vonatkozó 
mennyiséget. A Közösség egészére 
vonatkozó mennyiséget ki kell igazítani 
azon létesítmények vonatkozásában, 
amelyeket a 2008 és 2012 közötti 
időszakban vagy 2013-tól vonnak be a 
közösségi rendszerbe vagy zárnak ki 
abból.

Or. en

Indokolás

Nemcsak felfelé irányuló kiigazításoknak kell megtörténniük. A kibocsátási egységek 
összmennyiségének csökkentése is fontos a többi létesítmény összkvótája lazulásának 
elkerülése érdekében, amennyiben az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből 
létesítményeket zárnak ki.
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Módosítás 87
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Ezért az 
árverés útján történő értékesítésnek kell a 
kiosztás alapelvének lennie, tekintettel 
arra, hogy az árverés útján történő 
értékesítés a legegyszerűbb és egyben a 
leghatékonyabbnak tartott rendszer. Ez a 
módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 
azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak.

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. A hivatkozási 
rendszereken és a tényleges termelésen 
alapuló ingyenes kiosztás a gazdaságilag 
leghatékonyabb rendszer, amely az 
alacsony szénigényű technológiákra és a 
csökkentési célkitűzés elérésére irányuló 
ösztönzők meghatározását írhatja elő. Ez 
a módszer kiküszöböli a váratlan 
nyereséget, továbbá a meglévő 
létesítményekkel azonos versenyjogi 
feltételeket biztosít az új kibocsátóknak és 
az átlagosnál jobban növekvő 
gazdaságoknak. 

Or. en

Indokolás

Nem a legjobb választás az árverés egy olyan költséghatékony és eredményes 
kibocsátáskereskedelmi rendszer megteremtéséhez, amely tényleg segít a kibocsátási 
célkitűzések minimális költségek melletti elérésében. A hivatkozási rendszereken és a 
tényleges termelésen alapuló kiosztás jobb rendszer, amely minimális költségek mellett 
biztosít ökológiai hatékonyságot, amint azt már az IFIEC számára végzett mostani ECOFYS-
tanulmány is bizonyítja.
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Módosítás 88
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Ezért az
árverés útján történő értékesítésnek kell a 
kiosztás alapelvének lennie, tekintettel 
arra, hogy az árverés útján történő 
értékesítés a legegyszerűbb és egyben a 
leghatékonyabbnak tartott rendszer. Ez a 
módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 
azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak.

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Mivel a 
kibocsátások csökkentése a rendszerben 
meglévő kibocsátási egységek teljes 
mennyiségén keresztül garantált, a 
kibocsátási egységek ingyenes
kiosztásával bíró gazdaság esetében 
megjelenő költség egyenlő a kibocsátások 
csökkentésének költségével, míg a 
kibocsátási egységeket elárverező 
gazdaság esetében megjelenő költség a 
kibocsátások csökkentése és a megmaradó 
kibocsátások összegével egyenlő. 
Miközben az árverés és az ingyenes 
kiosztás egyformán hatékony a 
kibocsátások csökkentésében, a 
kibocsátási egységek elárverezése 
magasabb összköltséget eredményez és így 
kevésbé hatékony, mint az ingyenes 
kiosztás. A kibocsátási egységek 
elárverezése azonban hatékonyabban 
csökkenti a villamosenergia-ágazat 
kibocsátásait, mert a CO2-mentes 
energiatermelés – amely nem tartozik az 
irányelv hatálya alá – jelentős 
költségelőnyöket fog eredményezni a 
tüzelőberendezések tekintetében. Ezért az 
ingyenes kiosztásnak kell az ipar számára 
történő kiosztás alapelvének lennie, mivel 
az ugyanolyan hatékony és kevésbé 
költséges, így pedig gazdaságilag 
hatékonyabb. Az árverésnek kell viszont a 
villamosenergia-termelés számára történő 
kiosztás alapelvének lennie, amely ebben 
az ágazatban hatékonyabb. A 
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villamosenergia-termelő ágazat számára 
történő árveréssel kapcsolatos 
megközelítés kiküszöböli a váratlan 
nyereséget, továbbá a meglévő 
létesítményekkel azonos versenyjogi 
feltételeket biztosít az új kibocsátóknak és 
az átlagosnál jobban növekvő 
gazdaságoknak.

Or. en

Indokolás

Egy kereskedelmi rendszernek a kibocsátások csökkentése tekintetében kifejtett hatékonysága 
kizárólag a rendszerben meglévő kibocsátási egységek számától függ.  Hogy ezeket a 
kibocsátási egységeket ténylegesen hogyan osztják ki – árverésen keresztül vagy hivatkozási 
rendszerek alkalmazásával –, az nincs kihatással a kibocsátási egységek teljes mennyiségére,
és így nem érinti a rendszer által elérni kívánt környezetvédelmi eredményt. E két kiosztási 
rendszer közötti legfontosabb különbség az az ingyenes kiosztással működő iparnál megjelenő 
összköltség, a gazdaságnál megjelenő költség egyenlő a kibocsátások csökkentésének 
költségével. Az árveréssel a gazdaságnál jelentkező költség a kibocsátások csökkentése 
költségének és a megmaradó kibocsátások költségének összege.

Módosítás 89
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Ezért az 
árverés útján történő értékesítésnek kell a 
kiosztás alapelvének lennie, tekintettel 
arra, hogy az árverés útján történő 
értékesítés a legegyszerűbb és egyben a 
leghatékonyabbnak tartott rendszer. Ez a 
módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 

(13) Az európai gazdaság előtt álló további 
erőfeszítés többek között azt is 
megköveteli, hogy a felülvizsgált 
közösségi rendszer lehetőség szerint a 
legnagyobb gazdasági hatékonysággal és a 
Közösségen belül teljesen harmonizált 
feltételek alapján működjön. Ezért az 
árverés útján történő értékesítésnek kell a 
kiosztás alapelvének lennie a közösségi 
rendszer hatálya alá tartozó legtöbb 
ágazat esetében, tekintettel arra, hogy az 
árverés útján történő értékesítés a 
legegyszerűbb és egyben a 
leghatékonyabbnak tartott rendszer. Ez a 
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azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak.

módszer kiküszöböli a váratlan nyereséget, 
továbbá a meglévő létesítményekkel 
azonos versenyjogi feltételeket biztosít az 
új kibocsátóknak és az átlagosnál jobban 
növekvő gazdaságoknak. Mindaddig, amíg 
nem születik olyan nemzetközi 
megállapodás, amely egyenlő feltételeket 
teremt a közösségi rendszer hatálya alá 
tartozó ágazatok számára, a Bizottságnak 
értékelnie kell azokat az ágazatokat, 
amelyek aránytalan hátrányokat 
tapasztalnak az árverezés eredményeként, 
ezek továbbá mentesíthetők a rendszer 
alól.

Or. en

Indokolás

Néhány ágazat az árverezés aránytalan hátrányait fogja tapasztalni (például az 
energiaigényes ágazatok). Ezen ágazatok számára kivételt kell megállapítani.

Módosítás 90
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra 
történő csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió 
gazdaságának kis szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasággá történő átalakítása során a 
Közösségen belüli versenytorzulás 
kiküszöbölésének és a legnagyobb 

(14) Ezért más mechanizmusokat kell 
kidolgozni a viszonylag alacsony egy főre 
jutó jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 70%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 30%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 

Adlib Express Watermark



AM\732961HU.doc 51/97 PE409.565v01-00

HU

mértékű gazdasági hatékonyság 
biztosításának célkitűzései nem 
egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban 
részesüljenek az egyes tagállamokban. 
Ezért más mechanizmusokat kell 
kidolgozni a viszonylag alacsony egy főre 
jutó jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 
0,7%-át.

éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 30% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 
0,7%-á.

Or. pl

Indokolás

A Közösség tehetősebb államaihoz képest alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező államok 
lényegesen nagyobb fokú szolidaritást igényelnek, mint a 10% felosztható kibocsátási kvóták. 
Úgy tűnik, hogy ezeknek az államoknak a legnagyobb segítséget az jelentené, ha lehetővé 
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tennék számukra a fejlődést a Közösség tehetősebb országai számára sok évvel ezelőtt 
bevezetett kibocsátási korlátozásokat megelőző időszakhoz hasonló feltételek mellett.

Módosítás 91
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a
2005. évi kibocsátásokból a közösségi 
rendszerben részesedtek. A teljes 
mennyiség fennmaradó 10%-át az említett 
tagállamok javára kell kiosztani a 
szolidaritás és a Közösségen belüli 
gazdasági növekedés érdekében, és azt a 
kibocsátások csökkentésére, valamint az 

(14) Minden tagállamnak jelentős 
befektetéseket kell eszközölnie gazdasága 
szén-dioxid-intenzitásának 2020-ra történő 
csökkentése érdekében, és ez azon 
tagállamoktól, ahol az egy főre jutó 
jövedelem jelentősen a közösségi átlag 
alatt marad, illetve amelyek gazdasága 
felzárkózni igyekszik a gazdagabb 
tagállamokhoz, jelentős erőfeszítéseket 
követel az energiahatékonyság javítása 
érdekében. Az Európai Unió gazdaságának 
kis szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá 
történő átalakítása során a Közösségen 
belüli versenytorzulás kiküszöbölésének és 
a legnagyobb mértékű gazdasági 
hatékonyság biztosításának célkitűzései 
nem egyeztethetők össze azzal, hogy a 
közösségi rendszerben működő gazdasági 
ágazatok eltérő bánásmódban részesüljenek 
az egyes tagállamokban. Ezért más 
mechanizmusokat kell kidolgozni a 
viszonylag alacsony egy főre jutó 
jövedelemmel és nagyobb növekedési 
kilátásokkal rendelkező tagállamok 
számára. Az árverés útján értékesítendő 
teljes kibocsátásiegység-mennyiség 90%-át 
az említett tagállamok részére kell 
kiosztani olyan arányban, ahogyan azok a 
2005–2007. évek közötti kibocsátásokból 
részesedtek. A teljes mennyiség 
fennmaradó 10%-át az említett tagállamok 
javára kell kiosztani a szolidaritás és a 
Közösségen belüli gazdasági növekedés 
érdekében, és azt a kibocsátások 
csökkentésére, valamint az éghajlatváltozás 
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éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kell felhasználni. Az 
említett 10% kiosztásánál figyelembe kell 
venni a tagállamokban a 2005. évben elért 
egy főre jutó átlagjövedelem szintjét és a 
tagállamok növekedési kilátásait, így annak 
az alacsonyabb jövedelmi szinttel és 
nagyobb növekedési kilátásokkal 
rendelkező tagállamoknak kell kedveznie. 
A Közösség egy főre jutó átlagos 
jövedelmi szintjénél több mint 20%-kal 
magasabb jövedelmi szinttel rendelkező 
tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 
kiosztáshoz, kivéve azt az esetet, amikor 
teljes csomagnak a SEC(2008)85 
dokumentumban megbecsült közvetlen 
költsége meghaladja a bruttó hazai termék 
0,7%-át.

hatásaihoz való alkalmazkodásra kell 
felhasználni. Az említett 10% kiosztásánál 
figyelembe kell venni a tagállamokban a 
2005. évben elért egy főre jutó 
átlagjövedelem szintjét és a tagállamok 
növekedési kilátásait, így annak az 
alacsonyabb jövedelmi szinttel és nagyobb 
növekedési kilátásokkal rendelkező 
tagállamoknak kell kedveznie. A Közösség 
egy főre jutó átlagos jövedelmi szintjénél 
több mint 20%-kal magasabb jövedelmi 
szinttel rendelkező tagállamoknak hozzá 
kell járulniuk a kiosztáshoz, kivéve azt az 
esetet, amikor teljes csomagnak a 
SEC(2008)85 dokumentumban megbecsült 
közvetlen költsége meghaladja a bruttó 
hazai termék 0,7%-át.

Or. fi

Indokolás

A kibocsátásiegységek elosztásának kiszámítási alapjául nem az egyes évek adatait kellene 
felhasználni, hanem legalább két év átlagát. A kibocsátásiegység-mennyiségben természetes 
okokból származó eltérések is vannak, így megalapozott az év helyett az időszak használata. A 
Bizottság javaslata is tartalmaz említést arról, hogy a Bizottság kész azonnal felhasználni az 
összehasonlításban a 2006-os kibocsátási adatokat, amint az adatok rendelkezésre állnak. 
Fontos figyelembe venni, hogy több év felhasználása kiszámítási alapként nem változtat a 
Közösség teljes kibocsátásiegység-mennyiségén. 

Módosítás 92
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ez az irányelv nem akadályozza meg 
egyik tagállamot sem abban, hogy olyan 
kiegészítő és párhuzamos politikákat vagy 
intézkedéseket tartson fenn vagy hozzon 
létre, amely a közösségi rendszer hatálya 
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alá tartozó ágazatok teljes hatásával 
foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásai ellenőrzésének leghatékonyabb eszközei körüli 
bizonytalanságok miatt ésszerű lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a közösségi 
rendszert kiegészítsék azzal a céllal, hogy az egész Unió tanulhasson azokból a 
megközelítésekből, amelyek a legjobb gyakorlatnak bizonyulnak.

Módosítás 93
Johannes Blokland

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 

(15) A közösségi rendszer általános 
gazdasági hatásának lehető 
legalacsonyabbra csökkentése érdekében 
fontos, hogy az árverésből származó 
bevétel 80%-a az európai gazdaságba 
áramoljon vissza. A tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy a bevételeket 
arra használják, hogy kompenzálják a 
fogyasztókat a magasabb árakért, a 
társaságokat pedig a magasabb 
költségekért, például a torzító jellegű adók 
csökkentésével. A társadalmi 
aspektusokkal is foglalkozni kell.
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 20%-át 
kötelezően a következőkre használják fel: 
az erdőirtás elkerülését, valamint az 
erdősítés és -újraerdősítés ösztönzését 
célzó intézkedések, az üvegházhatást okozó 
gázok elkülönítése és geológiai tárolása, és 
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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 
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.

a fejlődő országokban megvalósítandó 
alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések. 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 
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

Or. en

Indokolás

A bevételek elkülönítése növeli az éghajlati célkitűzések teljesítésének jóléti költségeit, mivel a 
tagállamok a tekintetben meglévő lehetőségei korlátozottak lennének, hogy ellensúlyozzák a 
tényleges szén-dioxid-árakban bekövetkezett emelkedéseket azzal, hogy a fogyasztókat 
jövedelemadóval vagy alacsonyabb társasági adókkal kompenzálja. Ezért az árverésből 
származó bevételeknek csupán a 20%-át szabad elkülöníteni, amely esetén az erdőirtás 
csökkentését és az alkalmazkodási intézkedéseket tartják a legfontosabbnak.
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Módosítás 94
Anne Laperrouze

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 

(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 100%-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. Ezen túlmenően a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételt a 
közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani. 

Adlib Express Watermark



AM\732961HU.doc 57/97 PE409.565v01-00

HU

csökkenésére. Ezen túlmenően a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevételt a 
közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani. Rendelkezéseket kell 
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.

Or. fr

Indokolás

Sürgető, hogy az EU többet tudjon beruházni az energiatechnológiákba és a CO2-
kibocsátások csökkentésére vonatkozó technológiákba, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy 2050-
ig előkészítsék a csökkentési erőfeszítéseket. A közösségi bevételek 100 %-ának felhasználása 
lehetővé fogja tenni, hogy az Egyesült Államokhoz és különösen Japánhoz viszonyítva jól 
szervezzék az európai kutatást.

Módosítás 95
Caroline Lucas

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

(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 bevételt 
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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 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 

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 –
különösen egy „intelligens hálózat” 
kiépítése – érdekében, hogy 2020-ra 20%-
kal növeli az energiahatékonyságot, 
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. A bevételek legalább 50%-
át a fejlődő országokban végzett, 
szükséges éghajlati erőfeszítésekhez való 
hozzájárulásra kell felhasználni. Ezen 
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.
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kapcsolatos, a Szerződés 87. és 88. 
cikkének megfelelően lefolytatható, 
jövőbeni eljárások eredményét.

Or. en

Módosítás 96
Dorette Corbey

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 

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, 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 
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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 
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.

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 
útján történő értékesítéséből származó 
bevételt a közösségi rendszer irányításával 
kapcsolatos igazgatási költségek fedezésére 
kell fordítani. Az innováció támogatása 
érdekében a tagállamoknak az árverések 
bevételeinek legalább 50%-át vissza kell 
juttatniuk a résztvevő üzemekhez a tiszta 
technológia alkalmazását elősegítő 
beruházások számára, ideértve az 
üvegházhatást okozó gázok elkülönítését 
és geológiai tárolását. Rendelkezéseket 
kell 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.

Or. nl

Indokolás

Az árverések bevételeiből legalább azok felének vissza kell jutnia a résztvevő üzemekhez, 
azzal a feltétellel, hogy az összegeket a tiszta technológia vagy a CCS-t is magában foglaló 
technológia alkalmazását elősegítő beruházásokra fordítják. 
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Módosítás 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

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 

(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 bevételt
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. Ezen 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 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 62/97 AM\732961HU.doc

HU

csökkenésére. Ezen 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.

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.

Or. en

Indokolás

Az összes árverési bevételt az éghajlatváltozás kezelésére kell fordítani.

Módosítás 98
Jens Holm

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 

(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 bevételt
kötelezően a következőkre használják fel: 
az üvegházhatású gázok kibocsátásainak 
csökkentése, az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodás, a kibocsátás 
csökkentésével és az alkalmazkodással 
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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 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.

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. Ezen 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.

Or. en
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Indokolás

A probléma súlyossága és sürgőssége miatt a kibocsátási egységek árveréséből származó 
teljes bevételt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak csökkentésére, a megújuló 
energia kidolgozására, az erdőirtás elleni küzdelemre, a fejlődő országoknak az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban nyújtott segítségre, valamint az arra irányuló 
intézkedésekre kell fordítani, amelyek segítenek az alacsony jövedelemmel rendelkező 
háztartásoknak azon hatékonyság javításában, ahogyan az energiát használják.

Módosítás 99
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 a 2013 és 2020 közötti 
időszak során származó bevétel legalább
50%-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 
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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 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.

alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 
villamosenergia-árak lehetséges 
emelkedésének hatása az alacsony és 
közepes jövedelemmel rendelkező 
háztartásokban. Ezen 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. A 
kibocsátási egységek elárverezéséből 
származó bevételek elkerült erdőirtás és 
más fenntartható erdészeti projektek és 
tevékenységek támogatására való 
felhasználásának ki kell egészíteni más 
olyan hatékony piaci alapú eszközöket, 
mint például azt, ha lehetővé teszik a 
létesítmények üzemeltetőinek, hogy 
erdőalapú szénkibocsátás-csökkentési 
egységeket használjanak a közösségi 
rendszerben.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló innováció ösztönzése érdekében a 
20%-os arányt 50%-ra kell emelni. Ezen túlmenően a piaci alapú eszközök – mint például az
erdőalapú szénkibocsátás-csökkentési egységek – a leghatékonyabb eszközei a szükséges 
ösztönzők, valamint a fejlődő országok tekintetében az erdőirtás megfékezésére, továbbá a 
fenntartható újraerdősítési és erdősítési projektek és tevékenységek folytatására irányuló 
befektetések biztosításának.
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Módosítás 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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, 

(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 
50%-át közösségi szinten 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, 
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figyelemmel a társasági adóból származó 
bevétel lehetséges csökkenésére. Ezen 
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.

figyelemmel a társasági adóból származó 
bevétel lehetséges csökkenésére. Ezen 
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.

Or. fr

Indokolás

Sürgető, hogy az EU többet tudjon beruházni az energiatechnológiákba és a CO2-
kibocsátások csökkentésére vonatkozó technológiákba, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy 2050-
ig előkészítsék a csökkentési erőfeszítéseket. A közösségi bevételek 100 %-ának felhasználása 
lehetővé fogja tenni, hogy az Egyesült Államokhoz és különösen Japánhoz viszonyítva jól 
szervezzék az európai kutatást.

Módosítás 101
Anders Wijkman

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 

(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
50%-át kötelezően a következőkre 
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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 
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, 

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 
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, 
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jövőbeni eljárások eredményét. jövőbeni eljárások eredményét.

Or. en

Módosítás 102
Urszula Krupa

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-
alaphoz1, az erdőirtás megakadályozására 
és a fejlődő országokban megvalósítandó 
alkalmazkodás elősegítésére irányuló 
intézkedések, valamint a szociális 
vonatkozások kezelése, mint például a 

(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 éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodás, a 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-
alaphoz2, 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 

                                               
1 COM(2006)583, 2006. október 6.
2 COM(2006)583, 2006. október 6.
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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 
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.

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 
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.

Or. pl

Indokolás

Racionálisabb tevékenység a kvóták érverezéséből szerzett pénzeszközök felhasználása az
éghajlatváltozásból származó hatások enyhítésére, mint a változások – tudományosan 
kétséget kizáróan nem bizonyított, hipotetikus – okaival szembeni küzdelem. Az 
éghajlatváltozás okai még nem teljesen ismertek, jellegük pedig valószínűleg ciklikus és 
természetes.
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Módosítás 103
Antonio De Blasio

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 

(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 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 
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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.

útján történő értékesítéséből származó 
bevételt elsősorban a kibocsátás-
csökkentést célzó beruházások 
finanszírozására és ösztönzésére, valamint
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.

Or. hu

Módosítás 104
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre és az annak hatásaihoz való 
alkalmazkodásra az EU-n belül megtett 
intézkedések és a harmadik országokban 
megtett intézkedések közötti megfelelő 
egyensúly biztosítása érdekében a 
kibocsátási egységek árverés útján történő 
értékesítéséből származó bevétel 50%-át  
az EU-n belül, a fennmaradó részt pedig a 
fejlődő országokban kell befektetni, az 
éghajlatváltozás vonatkozásában meglévő 
nagyobb mértékű sérülékenységük, az 
arra adott reakcióhoz szükséges, 
korlátozottabb forrásaik, valamint az 
iparosodott országok e probléma 
tekintetében meglévő történelmi 
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felelősségének figyelembe vétele 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A fejlődő országok valószínűsíthetően aránytalanul aránytalanul szenvednek az
éghajlatváltozás hatásaitól annak ellenére, hogy történetileg csekély mértékben járultak hozzá 
a problémához. Gyakran nem rendelkeznek a csökkentő intézkedések finanszírozásához 
szükséges forrásokkal.  Ezen okok miatt kívánatos, hogy az árverésből származó bevételeket 
megosszák a fejlődő országok és az Unión belüli projektek között.

Módosítás 105
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A harmadik országokban a 
projektek méltányos és költséghatékony 
megosztásának előmozdítása, valamint a 
(15) preambulumbekezdésben említett 
valamennyi tevékenységre vonatkozó 
legjobb gyakorlat terjesztése érdekében 
mechanizmusokat kell létrehozni a 
különböző tagállamok által végzett 
projektekre vonatkozó, hatékony 
információ-megosztás biztosítására.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a 10. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésére irányuló tagállami 
projekteket megfelelően koordinálják annak biztosítása érdekében, hogy a pénzeszközöket a 
legszükségesebb és leghatékonyabb projektek kapják, valamint hogy elkerüljék a 
megkétszerezést.
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Módosítás 106
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Tekintettel a globális erdőirtás 
kiterjedtségére és sebességére, 
létfontosságú lehetővé tenni a 
létesítmények üzemeltetői számára, hogy 
felhasználják a harmadik országokban az 
elkerült erődirtásból, valamint az 
erdősítési és újraerdősítési projektekből és 
tevékenységekből származó kibocsátási 
egységeket, továbbá hogy biztosítsák azt, 
hogy a közösségi rendszerben az 
árverésekből származó bevételeket a 
harmadik országokban a 
kapacitásépítésre használják fel annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy erdészeti 
projektjeik és tevékenységeik hiteles 
legyen a nemzetközi szén-dioxid-
piacokon. Az EU-nak emellett egy 
nemzetközileg elismert rendszer 
létrehozásán kell dolgoznia, amely 
csökkenti az erdőirtás mértékét, és 
támogatja az erdősítést és az erdők 
újratelepítését.  A hozzájárulásokat a 
tagállamoknak kell biztosítaniuk a „részt 
venni szándékozók koalíciója” alapján 
egy uniós vagy nemzetközi alap számára, 
a kapacitásépítés támogatására.

Or. en

Indokolás

A piaci alapú eszközök a leghatékonyabb eszközei a szükséges ösztönzők, valamint a fejlődő 
országok tekintetében az erdőirtás megfékezésére, továbbá a fenntartható újraerdősítési és 
erdősítési projektek és tevékenységek folytatására irányuló befektetések biztosításának.  A 
kibocsátási egységek elárverezéséből származó bevételből való finanszírozást olyan 
kapacitásépítésre kell felhasználni, amely biztosítani fogja a hiteles, piaci alapú, elkerült 
erdőirtási, erdősítési és újraerdősítési projektek és tevékenységek alapját a harmadik 
országokban.
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Módosítás 107
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Tekintettel a globális erdőirtás 
kiterjedtségére és sebességére, fontos, 
hogy a közösségi rendszerben az 
árverésekből származó bevételeket az 
erdőirtás mértékének csökkentésére, 
valamint a fenntartható erdősítés és 
újraerdősítés mértékének növelésére 
használjuk fel. Ezen túlmenően az EU-
nak egy nemzetközileg elismert piaci 
alapú rendszer létrehozásán kell 
dolgoznia, amely csökkenti az erdőirtás 
mértékét, és növeli az erdősítést és az 
újraerdősítést. A hozzájárulásokat a 
tagállamoknak kell biztosítaniuk egy 
uniós vagy nemzetközi alap számára, 
amely hatékonyan tudja elkölteni a pénzt 
erre a célra és más nemzetközi célokra.

Or. en

Módosítás 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az energia alapvető emberi 
szükséglet, mégis egyre kevesebb uniós 
polgár képes megengedni magának az 
energiaszámlákat és válik ún. 
„energiaszegénnyé”. A sérülékeny 
fogyasztók – többek között az idősek, a 
fogyatékkal élő emberek és az alacsony 
jövedelmű háztartások – a leginkább 
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érintettek.  A tagállamoknak ezért nemzeti 
cselekvési terveket kell kidolgozniuk az 
energiaszegénység kezelésére és a 
szükséges energiaellátás sérülékeny 
fogyasztók számára történő biztosítására. 
Az árverésből származó bevétel egy részét 
az energiaszegénység enyhítésére irányuló 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en

Indokolás

Az árverésből származó bevételt az energiaszegénység kezelésére kell felhasználni.

Módosítás 109
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Mivel az árverezés erdőirtásra, 
erdősítésre és újraerdősítésre elkülönített 
bevételei nem lesznek elegendőek a 
világszintű erdőirtás megállítására, 
további intézkedésekre lehet szükség.

Or. en

Indokolás

Realistának kell lenni és nem szabad úgy tenni, mintha a fenti problémákat az árverezésből 
származó bevétel 20%-ával meg lehetne oldani.
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Módosítás 110
Thomas Ulmer

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) A kibocsátáskereskedelem egy, a CO2
csökkentési célok lehető legalacsonyabb 
költségek melletti teljesítésének 
elősegítésére kidolgozott eszköz. A 
hivatkozási rendszereken és a tényleges 
termelésen alapuló ingyenes kiosztás 
határozza meg a hatékonyság javításához 
szükséges ösztönzőket. A közösségi 
rendszer által mind a részt vevő 
létesítmények, mind pedig közvetetten a 
fogyasztók számára generált költségek 
ezért a kitűzött céllal összhangban 
csökkentendő CO2-kibocsátások 
mérséklésével kapcsolatos pénzügyi 
szükségletekre lehet korlátozni. Az 
összkvótával összhangban még mindig 
megengedett CO2-kibocsátások 
következésképpen nem okoznak 
költségeket a közösség számára. Ezt csak 
akkor teszik meg, ha már egy jövőbeli, 
megerősített csökkentési cél hatálya alá 
fognak tartozni. Egy ilyen korlátozás 
semmiképpen nem veszélyezteti az
éghajlatváltozási politikai céljait. A CO2-
csökkentési cél elérése a hivatkozási 
rendszerek megfelelő meghatározásával 
biztosítható. A következő években a 
hivatkozási rendszerek lefelé történő 
kiigazításának lehetősége biztosítsa, hogy 
valóban teljesüljön az általános 
csökkentési cél. Következésképpen 2013-
tól a hivatkozási rendszereken és a 
tényleges termelésen alapuló ingyenes 
kiosztásnak kell a főszabálynak lennie 
valamennyi ágazat számára és a teljes 
időszak tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Nem a legjobb választás az árverés egy olyan költséghatékony és eredményes 
kibocsátáskereskedelmi rendszer megteremtéséhez, amely ténylegesen segít a kibocsátási 
célkitűzések minimális költségek melletti elérésében. A hivatkozási rendszereken és a 
tényleges termelésen alapuló kiosztás jobb rendszer, amely minimális költségek mellett 
biztosít ökológiai hatékonyságot, amint azt már az IFIEC számára végzett mostani ECOFYS 
tanulmány is bizonyítja.

Módosítás 111
Johannes Blokland

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. A
villamosenergia-termelőknek a 2004/8/EK 
irányelvben meghatározott nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vagy hűtésre vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban kell részesülniük, ha 
a fűtést vagy hűtést olyan ágazatokbeli 
létesítményeknek biztosítják, amelyek a 
következményes kibocsátás kockázatával 
állnak szemben. A kibocsátási egységek 
fűtés vagy hűtés előállítói számára történő 
kiosztása megegyezik a kibocsátási 
egységek fűtést vagy hűtést használó 
ágazatok számára történő kiosztásával.

Or. en

Indokolás

A fűtést vagy hűtést előállító valamennyi létesítménnyel szembeni egyenlő bánásmód. A szén-
dioxid elkülönítésének és tárolásának átmeneti ösztönzésre van szüksége, az ingyenes 
kiosztásból való kizárás elkerülése érdekében.
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Módosítás 112
Caroline Lucas

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 valamennyi ágazat
esetében – a kibocsátási egységek 
importjára vonatkozó követelménnyel 
(AIR) kombinálva –, figyelembe véve 
többek között azok lehetőségeit a szén-
dioxid-kibocsátás növekvő költségének 
áthárítására, amennyiben egy átfogó, 
jövőbeli nemzetközi megállapodás 
megkötése késlekedne.

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid árát teljes egészében be kell építeni a termékekbe annak érdekében, hogy a 
piacot még inkább éghajlatbarát fogyasztás felé tereljék. Az ingyenes kiosztás torzítja a piaci 
mechanizmus működését, míg a teljes körű árverés óriási bürokráciát spórolna meg és a 
leghatékonyabban a legjobban teljesítőket díjazná.  A kibocsátási egységek importjára 
vonatkozó követelménnyel kell semlegesíteni a következményes kibocsátást és az európai 
termelés tekintetében az olyan országok részéről okozott tisztességtelen versenyt, amelyek nem 
kötelezték el magukat az átfogó, éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodás iránt.
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Módosítás 113
Jens Holm

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, 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.

Or. en

Indokolás

A teljes körű árverésnek haladéktalanul általános szabállyá kell válnia.  Ez akkor szükséges, 
ha a cégeket megfelelően akarjuk ösztönözni a tevékenységeik miatt felmerült 
környezetvédelmi költségek korlátozására. Ha más ágazatok sem részesülnek ingyenes 
kiosztásban, nincs szükség különös rendelkezésre a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésre vonatkozóan, amelyek már önmagukban egyenlőtlen versenyfeltételeket 
teremtenének a távfűtéshez és a saját termelésű energiához képest.
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Módosítás 114
Anne Laperrouze

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.

Or. en

Indokolás

A hőtermelés nem kezelhető „véletlenszerűen” ugyanazon rendelkezéseken belül, amelyek a 
villamosenergia-termelésre vonatkoznak. Ez ellentmondásokhoz és a verseny torzulásához 
vezet.
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Módosítás 115
Lena Ek

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
2004/8/EK irányelvben meghatározott 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
rendszerekben a gazdaságilag indokolható 
fűtésigény, valamint a hatékony távfűtésre 
nyújtott, a környezetvédelmi célú állami 
támogatásról szóló iránymutatások szerint 
támogatható fűtés céljából történő 
hőtermelés ingyenes kiosztásban 
részesíthető a közösségi rendszer hatálya 
alá nem tartozó egyéb hőtermelőkkel való 
egyenlő elbánás biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hőtermelés versenyképes, – az egyedi fosszilis tüzelésű kazánokból álló – legnagyobb része 
nem tartozik a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá. A távfűtő létesítmények tehát 
nincsenek abban a helyzetben, hogy költségeiket a fogyasztókra hárítsák, noha ezek képezik a 
szén-dioxid tekintetében a leghatékonyabb választásokat.  A hőtermelési piac 
kereskedelemmel nem érintett részében a kibocsátások növekedésének elkerülése érdekében a 
létesítményeket ugyanúgy kell kezelni, mint a következményes kibocsátás kockázatával bíró 
piacokon meglévő iparágakat.
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Módosítás 116
Adam Gierek

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. A CO2
megnövekedett költségei okozta verseny 
torzulásának megakadályozása érdekében a
villamosenergia-termelők a 2004/8/EK
irányelvben meghatározott nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek.

Or. pl

Indokolás

A hő előállításának elveit az ETS rendszerben és azon kívül hasonló szinten fenn kell tartani.   
A nagy hatásfokú kapcsolt egységekben – 20 MW felett – előállított hő versenyez a 20 MW 
alatti erőművekben előállított hővel, amennyiben ezek az ETS rendszeren kívül vannak. A 
diszkrimináció elkerülése érdekében a nagy hatásfokú kapcsolt egységekben előállított hőt 
ugyanúgy kell kezelni, mint az ingyenes engedéllyel rendelkező forrásból származó vagy 
egyéb, az ETS-en kívüli eszközökkel támogatott hőt. Ezért van szükség a nagy hatásfokú hő 
engedélyeztetésének kötelező, ingyenes felhalmozására az ETS kereskedelem teljes időtartama 
alatt egészen 2020-ig.
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Módosítás 117
Dan Jørgensen

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 a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó kibocsátások 
alapján, mivel ezt a tevékenységet azzal 
kell ösztönözni, hogy a tárolt kibocsátások 
ellenében nem kell kibocsátási egységeket 
leadni. A CO2-semleges tüzelőanyagokból 
származó kibocsátások elkülönítésére és 
tárolására kiadott kibocsátási egységekkel 
kapcsolatos  részleteket meghatározó 
intézkedéseket harmonizált módon kell 
végrehajtani. 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.

Or. en

Indokolás

A széntüzelésű energiatermelő üzemekben a biomasszával vagy biohulladékkal végzett 
vegyestüzelés Európában a megújuló energiaarány növelésének egyik költséghatékony 
lehetősége. Létfontosságú annak biztosítása, hogy a vegyestüzelés vonzó választási lehetőség 
maradjon a szén-dioxid-elkülönítés és -tárolás mellett. A szén-dioxid-elkülönítésbe és -
tárolásba történő befektetések biztosítására ezért azt javasoljuk, hogy legyen lehetőség a 
kibocsátási egységekkel történő ellátás az üvegházhatást okozó gázok olyan üzemanyagokból 
tárolt kibocsátásai tekintetében, amelyek CO2-semlegesek és amelyek ténylegesen 
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üvegházhatást okozó gáz kibocsátásokat vonnak ki a légkörből.

Módosítás 118
Vladko Todorov Panayotov

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-csökkentés
növekvő költségének áthárítására. A CO2-
csökkentés növekvő költségei miatti 
versenytorzulás megakadályozása 
érdekében amennyiben a villamosenergia-
termelők a 2004/8/EK irányelvben 
meghatározott nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési rendszerekben hűtést 
vagy fűtést állítanak elő, akkor 
villamosenergia-termelőknek ingyenes 
kiosztásban kell részesülniük e fűtés vagy 
hűtés tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az egyértelművé tétel érdekében.
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Módosítás 119
Anders Wijkman

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 és más olyan ágazatok 
esetében, amelyek képesek a szén-dioxid-
kibocsátás növekvő költségének 
áthárítására, mint például a légi közlekedés
és az ásványiolaj-finomítók, 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.

Or. en

Módosítás 120
Jerzy Buzek

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 

(16) Következésképpen 2013-tól 
főszabályként a teljes mennyiséget árverés
útján kell értékesíteni a villamosenergia-
ágazat esetében, figyelembe véve annak 
lehetőségeit a szén-dioxid-kibocsátás 
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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.

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 
az 2004/8/EK irányelvben meghatározott 
nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
rendszerekben előállított hőre vonatkozóan 
ingyenes kiosztásban részesülnek akkor, ha 
a más ágazatok létesítményei által 
előállított ilyen hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásra került sor.

Or. pl

Indokolás

A megtermelt hő mennyiségének megfelelő ingyenes kiosztás kapcsolódjon minden, a nagy 
hatásfokú kapcsolt energia termeléséhez, és ne csak az 1. cikkben foglalt 
fogalommeghatározás szerinti villamosenergia előállítók által termelt energiához.

Módosítás 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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 

(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. A
létesítmények számára a tevékenységeik 
következtében kibocsátott szén-dioxid 
elkülönítésére, a csővezetékek számára 
ennek szállítására, illetve az ipari 
létesítmények számára ennek tárolására 
nem adható ingyenes kiosztás, mivel a 
szén-dioxid-elkülönítésének és -
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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.

tárolásának ösztönzése az olyan 
kibocsátási egységekből keletkezik, 
amelyeket nem kell leadni a tárolt 
kibocsátások tekintetében és amelyeket 
máskülönben kibocsátottak volna. 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.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy nem kell ingyenes kibocsátási egységeket biztosítani az 
elkülönítésre, szállításra és tárolásra irányuló tevékenységek miatti kibocsátások tekintetében, 
hanem hogy a tárolt CO2-t a nyomon követéshez használják majd fel, és az nem fogja a 
kibocsátási egységek megfelelő összege átadásának szükségességét maga után vonni. Ezekre a 
pontosításokra az elkülönítés és a tárolás ösztönzése érdekében van szükség.

Módosítás 122
Péter Olajos

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 

(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
2004/8/EK irányelvben meghatározott 
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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.

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
rendszerekben történő hőtermelés, 
valamint a hatékony távfűtésre nyújtott, a 
környezetvédelmi célú állami 
támogatásról szóló iránymutatások szerint 
támogatható fűtés céljából történő 
hőtermelés ingyenes kiosztásban 
részesíthető a közösségi rendszer hatálya 
alá nem tartozó egyéb hőtermelőkkel való 
egyenlő elbánás biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hőtermelés versenyképes, annak – az egyedi fosszilis tüzelésű kazánokból álló – legnagyobb 
része nem tartozik a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá. A hőtermelési piac 
kereskedelemmel nem érintett részében a kibocsátások növekedésének elkerülése érdekében a 
létesítményeket ugyanúgy kell kezelni, mint a következményes kibocsátás kockázatával bíró 
piacokon meglévő iparágakat.

Módosítás 123
Christian Ehler

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 

(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 –
legalább 12 demonstrációs létesítmény 
kivételével – 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 
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kiosztásban részesülhetnek akkor, ha a más 
ágazatok létesítményei által előállított ilyen 
hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra 
került sor.

kapcsolt energiatermelési rendszerekben 
előállított hőre vonatkozóan ingyenes 
kiosztásban részesülhetnek akkor, ha a más 
ágazatok létesítményei által előállított ilyen 
hőre vonatkozóan ingyenes kiosztásra 
került sor.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt ösztönzők nem elégségesek a legalább 12 demonstrációs létesítmény 
megfelelő időben történő kialakításának biztosításához.

Módosítás 124
Norbert Glante

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 –
legalább 12 demonstrációs létesítmény 
kivételével – 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.
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Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a szén-dioxid-elkülönítésre szolgáló összes technológiai megközelítést és a 
különböző tárolási változatok mindegyikét vizsgálatnak vessék alá. Ezért legalább 12 
demonstrációs létesítményre van szükség.

Módosítás 125
Linda McAvan

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. Amennyiben nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelési rendszerekben a 
villamosenergia-termelőkön kívül más 
létesítmények állítanak elő bármiféle 
villamos energiát, az ilyen 
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó hő 
tekintetében kiosztandó ingyenes 
kibocsátási egységek kiszámítására 
vonatkozó részletes módszer teljes 
mértékben figyelembe veszi a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelési 
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rendszerekhez köthető szén-dioxid-
megtakarításokat.

Or. en

Indokolás

A referenciaszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolt energiatermelésből a szén-
dioxiddal kapcsolatban származó összes előnyt figyelembe veszik, valamint hogy a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést nem váltják fel alacsony hatásfokú kazánok.

Módosítás 126
Urszula Krupa

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. 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) 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.

Or. pl

Indokolás

A teljes energetikai szektor kibocsátási jogosultságainak licitációs módszerrel történő 
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értékesítés alá vonása a bányászott nyersanyagokból előállított villamos energia árának 
lavinaszerű emelkedésével jár. Olyan országok gazdaságaiban, ahol az energetika az ilyen 
üzemanyagokra épül (pl. Lengyelország), az ilyen emelkedés következményei elviselhetetlenek 
lennének mind az állampolgárok, mint az egész gazdaság számára.

Módosítás 127
Caroline Lucas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szén-dioxid megkötést és tárolást, 
valamint az új megújuló technológiákat 
hosszú távon leginkább az ösztönzi, hogy 
a kibocsátási egységeket nem kell leadni a 
villamosenergia-termelésből származó, 
tartósan tárolt vagy elkerült szén-dioxid-
kibocsátások után. Ráadásul az első 
kereskedelmi rendszerek létrejöttének 
meggyorsítása érdekében az árverésből 
származó bevételeket fel kell használni és 
az új belépők tartalékából további 
egységeket kell elkülöníteni a tárolt vagy 
elkerült CO2 tonnák garantált díjazásának 
finanszírozására az Unióban vagy az 
éghajlatváltozásról szóló jövőbeli 
nemzetközi egyezményt ratifikáló bármely 
harmadik országban létrejövő első  ilyen 
létesítmény számára, feltéve, hogy 
megállapodás született a technológiára 
vonatkozó szellemi tulajdonjogok 
megosztásáról.

Or. en

Indokolás

Az előadó 4. módosítása alapján a kereskedelmi szempontból nem tesztelt, új megújuló 
technológiák a további finanszírozási mechanizmusba kerülnek be. Az új szélenergia-
kapacitás 180 GW-ja mellett 2020 végéig a kibocsátások akkora mennyisége kerülhető el, 
amely megfelel a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kapcsolatban javasolt 21%-os 
csökkentési cél 70%-ának. A megújuló energiák területén az új, nagy léptékű innovációk 
támogatása valódi lehetőségeket jelent az olyan újonnan induló technológiák számára, 
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amelyek jelentősen hozzá fognak járulni a célok eléréséhez mind az EU-ban, mind pedig 
globálisan. (A 4. módosításban az előadó által végzett módosítások aláhúzva szerepelnek).

Módosítás 128
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A CO2 elkülönítése és tárolása 
kérdésében a legfőbb hosszútávú ösztönző 
a tartósan tárolt szén-dioxid kibocsátás 
engedélyezése kötelezettségének hiánya 
lesz. Továbbá a demonstrációs üzemek 
elhelyezésének felgyorsítása érdekében –
az EU-ban tizenkét ilyen üzemre van 
szükség – fel kell használni az aukciós 
bevételeket, és további engedélyeket kell 
kiosztani a rendszerbe lépő új egységek 
számára biztosított tartalékokból, feltéve, 
hogy ezek az üzemek az egész EU-ra 
kiterjedő közbeszerzési eljárásban 
szereznek kvalifikációt, amelyet az 
Európai Bizottság szervez meg. Az uniós 
támogatási mechanizmusok nyitottak 
lesznek harmadik országok részére is, 
amelyek ratifikálják az éghajlatváltozásról 
szóló, készülő nemzetközi egyezményt.

Or. pl

Indokolás

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Módosítás 129
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Függetlenül attól, hogy villamos 
energiával vegyesen állítják-e elő, az 
iparban, a távfűtésben való felhasználásra 
vagy más fogyasztók számára biztosított 
hőnek az ipari ágazatok részére 
kiosztottakéval azonos arányban kell 
ingyenes kibocsátási egységekben 
részesülnie. Függetlenül attól, hogy 
villamos energiával vegyesen állítják-e 
elő, a környezetvédelmi célú állami 
támogatásról szóló iránymutatásokban 
szereplőkkel egyenértékű kritériumoknak 
megfelelő távfűtés felhasználására 
nyújtott hőnek 100%-osan ingyenes 
kibocsátási egységekben kell részesülnie,
a közösségi rendszer hatálya alá nem 
tartozó egyéb hőtermelőkkel való egyenlő 
elbánás biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hőtermelés nem kezelhető „ötletszerűen” ugyanazon rendelkezéseken belül, amelyek a 
villamosenergia-termelésre vonatkoznak. Ez ellentmondásokhoz és a verseny torzulásához 
vezet.

Módosítás 130
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szén-dioxid megkötést és -tárolást 
hosszú távon leginkább az ösztönzi, hogy 
kibocsátási egységeket nem kell leadni a 
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tartósan tárolt szén-dioxid után. Ráadásul 
az első kereskedelmi rendszerek 
létrejöttének meggyorsítása érdekében az 
árverésből származó bevételeket fel kell 
használni és az új belépők tartalékából 
további egységeket kell adni az Unióban
létrejövő első 12 olyan létesítmény 
számára, amelyek támogathatónak 
minősültek egy, a Bizottság által 
szervezendő, uniós szintű pályázatban. Az 
uniós támogatási mechanizmushoz való 
hozzáférésnek nyitva kell lennie bármely 
olyan harmadik ország számára is, amely 
ratifikálta az éghajlatváltozásról szóló 
jövőbeli nemzetközi egyezményt.

Or. en

Indokolás

Egy, a kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló támogatási rendszer biztosíthatja azt a 
finanszírozást, amelyre ennek a kialakulóban lévő technológiának szüksége van. A 
finanszírozás a projektek időtartamát, mennyiségét és abszolút számát tekintve korlátozott. 
Meg kell határozni azt is, hogy a finanszírozást pályázati/versenytárgyalási eljárás keretében 
osztják szét, valamint hogy azt úgy alakítják ki, hogy az mindhárom szén-dioxid-elkülönítési 
és -tárolási technológiának kedvezzen. A politikai és a lakossági támogatottság biztosítása 
érdekében a harmadik felek vagy harmadik országok általi hozzáférést nem szabad 
automatikusan felvenni a 12 kísérleti üzem körébe, hanem annak további uniós finanszírozás 
hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 131
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Legalább 12, szén-dioxid-
elkülönítési és -tárolási technológiával 
ellátott demonstrációs létesítmény a várt 
termelési volumen 125%-ának megfelelő 
mértékben ingyenes kiosztást kap. A 
kiosztásra legkorábban a 2013. évtől, két 
évvel a termelés tervezett megkezdése előtt 
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kerül sor.

Or. de

Indokolás

A kellő időben adott ingyenes kiosztással meg kell teremteni a korai befektetési ösztönzést.

Adlib Express Watermark


	732961hu.doc

